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Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, 
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Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka 

kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 

mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras 

terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan 

orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-

Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. (Al Maidah: 54) 

 

 

***** 
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PERHATIAN 

 

 

Ketahuilah baik-baik bahwa di antara orang yang akan membaca buku saya ini dari 

kalangan para thaghut dan kaki tangannya dan dari kalangan Murji’ah dan para penerus 

pahamnya, ada orang yang bisa jadi girang pada awal mulanya sembari mengira bahwa 

buku ini termasuk barang perbendaharaan mereka yang masih tersisa. Dan ini sama sekali 

tidak mengusik saya, karena saya yakin bahwa ia dengan sekedar mentelaah –siapa saja dari 

mereka– sebagian lembaran-lembaran dari buku ini, akan mengetahui langsung bahwa saya 

tidak menulisnya untuk kesenangan orang macam mereka … 

Sungguh seharipun saya tidak pernah membuat mereka senang dengan satupun dari 

apa yang saya tulis. 

Namun saya menulisnya sebagai bentuk nasehat buat Ikhwah tercinta dan sebagai 

sikap sayang kepada yang lainnya.… 

Kitab ini bagi yang menelaahnya dari kalangan ikhwah adalah buah kurma hadiah 

dari saudara tercinta.… 

Dan bagi yang menelitinya dari kalangan musuh dan lawan adalah buah handhalah 

yang pahit.  

Saya memohon kepada  Allah ta’ala agar menerimanya... 

 

 

 

Abu Muhammad 
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MUQADDIMAH 

ÉΟó¡ Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9 $#  

 “Dia Pencukupku & Sebaik-Baiknya Pelindung” 

 

 

Segala puji hanya milik Allah Rabbul ‘Alamin, kemenangan akhir adalah bagi orang-

orang yang bertaqwa dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang dhalim.  

Saya bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadati kecuali Allah saja dan tidak 

ada sekutu bagi-Nya. Ia adalah kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi, Allah 

menjadikannya sebagai ‘Urwatul Wutsqa yang dengannya Dia gantungkan keselamatan, 

karena Dia subhanahu menjadikan kandungan yang ada di dalamnya sebagai hak Dia atas 

hamba-Nya. Oleh sebab itu dihunus karenanya pedang-pedang jihad serta disyari’atkan qital 

dan istisyhad. Dan ia adalah fithrah Allah yang di atasnya Dia fithrahkan manusia, dan kunci 

‘ishmah (keterjagaan darah dan harta) yang Dia ajak semua umat lewat lisan para Rasul-Nya 

kepadanya, ia adalah kisaran roda dienul Islam serta kunci Darussalam. 

Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, Dia subhanahu 

mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam, panutan bagi para aktivis dan panutan 

bagi para penempuh jalan serta hujjah atas para pembangkang. Ya Allah limpahkanlah 

shalawat, salam dan keberkahan kepada beliau keluarganya dan para sahabat seluruhnya. 

Wa Ba’du: 

 Ketahuilah –semoga Allah ta’ala menjaga kami dan engkau dari jurang-jurang ifrath 

(sikap berlebihan) dan tafrith (keteledoran) dan lobang-lobang ghuluw dan taqshir– sungguh 

sebagian ikhwah yang baik telah membesuk saya di penjara padang pasir Al Jufr1 dan 

mereka menuturkan kepada saya tuduhan bohong yang dilontarkan kaki tangan pemerintah 

terhadap saya, yaitu tuduhan mengkafirkan seluruh manusia (takfir bil ‘umum), dan bahwa 

telah terpedaya dengan hal itu sebagai orang-orang yang suka mendengarkan mereka dari 

kalangan yang tidak memiliki furqan antara al-haq dengan al-bathil dan antara yang buruk 

dengan yang bermanfaat. 

 Maka hari itu juga saya katakan kepada para ikhwah itu di balik jeruji besukan, 

sedang saat itu tidak ada yang dibesuk selain saya, dan sementara para sipir penjara dan 

komandan-komandannya mendengarkan, dan saya angkat suara saya dengan maksud 

supaya mereka mendengarnya, yang intinya (Sesungguhnya tuduhan dusta yang 

disebarkan mereka ini tidak lain adalah salah satu kegagalan pemerintah dan kekalahan 

mereka di hadapan dakwah yang penuh berkah ini, karena lawan tidak memakai cara dusta 

dan mengada-ada kecuali saat terpecundang dan tidak mampu lagi menguraikan hujjah-

                                                 
1
 Penjara Al Jufr adalah penjara padang pasir, tergolong penjara Yordania tertua dibangun pada masa penjajahan Inggris  tahun 1372 

H/1952 M, berjarak sekitar 300 km Selatan Aman, dan kota Yordania yang paling dekat dengannya adalah Ma’an 60 km, kami dipindah ke 

sana di akhir bulan Rabi’ Tsani. Tahun 1419 H, dan dilakukan pengawasan ketat terhadap kami dan upaya mempersulit kami di dalamnya 

setelah pemerintah mengetahui pengaruh keberhasilan dakwah tauhid secara kuat lewat jeruji penjara-penjara lain. 
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hujjah dan bukti-bukti. Kami ini tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah Allah tabaraka 

wa ta’ala dan Rasul-Nya kafirkan, dan dalam tulisan-tulisan kami, ceramah-ceramah kami 

dan kajian-kajian kami. Tidaklah kami berbicara dan tidak mendengung-dengungkan 

kecuali sekitar kekafiran hamba (aparat) Undang-Undang buatan, kaki tangannya dan 

ansharnya, yaitu dari kalangan yang membuatnya atau melindunginya dan membelanya. 

Kami menghati-hatikan dari hal itu dan kami mengajak manusia untuk berlepas diri 

darinya, kufur terhadap para thaghutnya dan menjauhi ibadah (tidak menta’ati segala 

peraturan yang dibuatnya-Ed) terhadap mereka dan dari nushrah (membela) mereka. Kami 

telah jelaskan hal itu dalam tulisan-tulisan kami yang kami berikan kepada setiap orang, dan 

telah kami sampaikan kepada Pemerintah, mahkamah-mahkamahnya, militernya dan para 

anggota dewannya. Dan kami telah membongkar di dalamnya kepalsuan dan kedustaan 

Undang-Undang dan hukum-hukum mereka, dan apa yang dikandungnya berupa kekafiran 

yang nyata dan kemusyrikan yang jelas, di antaranya tulisan kami “Kasyfun Niqab ‘An 

Syari’atil Ghaab” dan “Muhakamatu Mahkamah Amniddaulah Wa Qadlaatiha Ila 

Syar’illaah” serta buku-buku lainnya yang kami tulis di dalam penjara atau di luar. Di 

dalamnya kami telanjangi Undang-Undang mereka, kami singkap penghalang dari 

wajahnya yang jelek, kami tampakkan keburukannya, kebusukannya dan penohokannya 

terhadap syari’at Allah yang suci. Kami telah hadapi mereka dengan karunia Allah ta’ala 

dan taufik-Nya saja dengan hal itu dalam setiap pertemuan, dalam setiap kesempatan dan 

setiap maqam, kami nyatakan secara terang-terangan dan kami jaharkan di hadapan mereka 

dan di penjara-penjara mereka, dan kami goncangkan dengannya pilar-pilar mahakim 

mereka.  

 Dan tatkala mereka terpukul dengan kekuatan hujjah kami dan mereka menjadi 

terkekang dengan nampaknya dakwah kami yang penuh berkah ini dan antusias para 

pemuda di sekelilingnya, serta mereka tidak kuasa menolak dan mematikan cahayanya, 

karena ia adalah dakwah Rabbaniyyah yang berpusat pada cahaya wahyu dan bersandarkan 

pada lentera nubuwwah, maka mereka menggunakan sikap dusta dan mengada-ada dan 

berupaya dalam mencorengnya di pandangan dan pendengaran manusia dengan harapan 

mereka mendapatkan dengan cara dusta dan mengada-ada ini dan cara fitnah dan isu 

negatif ini apa yang tidak mereka dapatkan lewat cara hujjah dan bukti…) 

Dan tatkala mereka tidak mampu menambal kekafiran mereka yang makin melebar, 

dan mereka tidak mampu menetapkan klaim keislamannya kecuali lewat kertas-kertas, 

identitas yang palsu dan sertifikat-sertifikat serta nama-nama mereka yang indah lagi 

dihiasi, maka mereka berbalik kepada sikap menuduh kami dengan tuduhan takfir bil 

‘umum, padahal semua orang yang dekat dan yang jauh mengetahui bahwa kami adalah 

bara’ (berlepas diri) darinya. Mereka juga menfitnah kami dan menggelari kami dengan 

nama-nama yang dibenci dan tidak disukai serta dijauhi para pemeluk Islam, seperti 

Khawarij, Takfiriy, Teroris, Militan dan yang lainnya. Itu semua mereka lakukan agar 

membuat manusia lari dari dakwah kami dan menakut-nakuti masyarakat dari mengingkari 

mereka, serta menghalang-halanginya dari sikap berlepas diri dari mereka, dari Undang-

Undang kafirnya dan dari falsafah-falsafahnya yang syirik.  

 Dan bergandengan tangan dengan mereka dalam hal itu serta menabuhi gendangnya 

orang-orang yang tenggorokannya tersedak dengan dakwah yang indah ini dan dengan 

antusias para pemuda di sekelilingnya dalam waktu yang sangat singkat; sebab ia adalah 
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dakwah rabbaniyyah mubarakah yang mana hati yang bersih menjadi tentram dengannya dan 

fithrah yang lurus bisa menerima sepenuhnya. 

 Dan untuk melakukan aniaya dan fitnah itu, mereka dibantu oleh para syaikh sesat 

dan para penulis yang bodoh, sebagian mereka menyandarkan diri kepada manhaj salaf 

secara dusta dan aniaya. Mereka menghitami wajah mereka, lembaran-lembaran mereka dan 

tulisan-tulisan mereka dengan tahdzir (penghati-hatian) dari takfir –begitu secara umum 

tanpa rincian– padahal di antara takfir itu ada yang merupakan hukum syar’iy yang shahih, 

ia memiliki sebab-sebab syar’iy dan konsekuensi-konsekuensi yang dibangun di atasnya. 

 Di dalamnya mereka menghujat para penebar dakwah tauhid dengan cara dusta dan 

fitnah, mengada-ada dan merekayasa. Mereka menggunakan pena-penanya untuk 

menyerang para penyeru dakwah tauhid dan mereka mengotori kehormatannya dengan 

racun lisan dan kedengkian mereka secara hasud dan aniaya yang dalam waktu bersamaan 

mereka pergunakan tulisan-tulisan itu untuk membentengi orang-orang kafir dan para 

thaghut dari kalangan pemerintah kafir, sehingga tepat pada diri mereka itu sifat Khawarij 

yang sangat menonjol yaitu menyerang ahlul Islam dan membiarkan para penyembah 

berhala. 

Dan ikut berjalan dalam rombongan mereka ini orang-orang yang ingin mencari 

muka di hadapan para penguasa dan ingin mendekatkan diri kepadanya dengan harapan 

mereka mendapatkan sebagian keridlaan, bonus (dinar dan dolar, Ed-), dan pemberian 

mereka. Mereka menghati-hatikan dari bahaya dakwah yang merongrong, dan mereka 

mengajukan solusi terhadap pemerintah seraya memberikan petunjuk di dalamnya tentang 

cara mengatasinya,1 sembari menduga -karena kebodohannya- bahwa dengan itu mereka 

mampu memadamkan cahayanya atau mematikan kebenarannya. Mereka tidak mengetahui 

bahwa mereka dengan itu hanyalah menduga-duga, karena mereka menginginkan hal yang 

mustahil yang telah Allah Subahanahu Wa Ta’ala jelaskan dalam kitabnya, dimana Dia 

berfirman: 

šχρß‰ƒ Ì�ãƒ βr& (#θä↔Ï� ôÜ ãƒ u‘θçΡ «!$# óΟÎγ Ïδ≡ uθøùr'Î/ † p1ù'tƒ uρ ª!$# HωÎ) βr& ¢ΟÏFãƒ …çνu‘θçΡ öθs9 uρ oνÌ�Ÿ2 šχρã�Ï�≈ s3 ø9 $# ∩⊂⊄∪   

“Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah 

enggan kecuali menyempurnakan cahaya-Nya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai.” (At 

Taubah: 32) 

Justru dengan itu mereka telah berupaya dalam membinasakan diri mereka sendiri, 

sebagaimana  Allah Subhaanahu Wa Ta’ala  berfirman: 

öΝ èδ uρ tβöθyγ ÷Ψtƒ çµ ÷Ψtã šχöθt↔÷Ζtƒ uρ çµ ÷Ζtã ( βÎ) uρ tβθä3 Î= ôγ ãƒ HωÎ) öΝ åκ|¦à�Ρ r& $ tΒuρ tβρ ã�ãèô± o„ ∩⊄∉∪   

                                                 
1 

Dan di antara mereka adalah seorang napi jahiliy yang dijebloskan pemerintah di dalam jajaran aktivis Islam –padahal dia itu sama sekali 

tidak memiliki latar belakang di dalam ‘amal Islami dan di dalam dakwah kepada Islam–, dia berupaya keras dalam memberikan masukan 

kepada pemerintah dan mengarahkannya kepada cara yang paling efektif yang memungkinkan pemerintah –menurut dugaannya– dari 

menghadang bahaya dakwah ini. Dan itu terjadi saat kami berada di penjara Balqa, kemudian di antara kebaiksangkaan dia terhadap 

pemerintah telah dia mengumumkan sikap bara’-nya dari kami dan dari aqidah kami lewat lembaran-lembaran koran yang berpaham Bath 

adalah keyakinannya bahwa dia tidak akan dipindah ke penjara padang pasir Al Jufr –dan begitulah dugaan sebagian orang yang mencela 

dakwah kami– sembari menduga bahwa sikap bara’ mereka dari kami dan dari dakwah kami akan menolong mereka di hadapan 

pemerintah, dan mereka mengklaim bahwa pemindahan paksa ini adalah hanya sangsi bagi kaum takfiriyyin saja, ternyata dugaan mereka 

meleset, dan ternyata mereka juga tergolong daftar yang dipindahkan, serta sikap mudahanah mereka itu tidak bermanfa’at bagi mereka 

sedikitpun. 
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“Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri 

daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak 

menyadari.”  (Al An’am: 26) 

Dan bisa saja mereka itu memanfaatkan ketergelinciran sebagian para pemuda atau 

lontaran-lontaran sebagian para pemula atau orang-orang yang terlalu bersemangat tinggi 

(mutahammisin) yang mana dakwah atau jama’ah mana saja tidak kosong dari mereka itu. 

Lontaran-lontaran itu yang umumnya lenyap dengan mencari ilmu syar’iy, mengamati 

ungkapan ulama, menguasai dasar-dasar pokok pemahaman serta mengetahui kaidah-

kaidah, syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Namun demikian seharipun saya tidak 

pernah –sedang musuh sebelum teman dekat mengetahui hal ini– basa-basi (mudahanah) 

pada sesuatupun dari kekeliruan-kekeliruan itu atau mengakui satupun dari lontaran-

lontaran itu, baik saya atau yang lainnya dari kalangan orang-orang yang punya ghirah dari 

kalangan ikhwan tauhid. 

Dan saya telah menghadapi banyak dari hal itu di dalam dan di luar penjara di 

banyak negeri dan berbagai kesempatan, sehingga terkumpul pada saya dari hal itu banyak 

pengalaman yang ringkasannya dimasukan ke dalam lembaran ini. Dan itu telah beragam 

sesuai apa yang dibutuhkan oleh kondisi. Terkadang saya menghadapi hal itu dengan 

nasehat dan wejangan serta pengingatan, terkadang dengan munadharah dan jidal dan 

sesekali dengan tulisan atau ceramah. 

Dan saya telah menjelaskan upaya saya dalam hal itu semua; dalil-dalil syar’iy 

ucapan-ucapan Ahlusunnah wal Jama’ah, serta penyelisihan kekeliruan-kekeliruan dan 

lontaran-lontaran itu terhadapnya, sebagian bentuk ketulusan terhadap Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala dan Kitab-Nya, dan terhadap Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kaum 

muslimin yang awam serta kalangan khusus mereka, dan sebagian penjagaan akan dakwah 

yang mahal ini dari pencorengan yang bisa terjadi. Oleh sebab itu saya mengharapkan Allah 

atas apa yang saya temui dalam jalan itu berupa sikap tak senonoh sebagian orang-orang 

jahil atau sebagian pemilik semangat kosong, karena sebab sikap saya itu tak mengikuti dan 

tidak mengetahui apa yang dianggap baik oleh akal mereka dari hal itu atau karena sikap 

koreksi saya terhadap kekeliruan-kekeliruan, lontaran-lontaran dan mumarasat (praktek-

praktek di lapangan) itu. Itu lebih baik bagi saya dari pada mengakui seseorang di atas 

kesalahan, ghuluw atau ifrath yang mencoreng dakwah penuh berkah ini, atau melegalkan 

bagi musuh-musuh dakwah ini yang tidak bisa membedakan karena memang mereka itu 

tidak mengenal obyektif antara arrasikhin di dalamnya dengan para pemula, tidak pula 

antara para penyerunya yang memikul tanggung jawabnya dengan orang-orang yang 

sekedar mengklaim punya hubungan dengannya dari kalangan adiya, dan hal itu menjadi 

peringatan bagi mereka dan jalan menurut mereka untuk menuduhnya dan mencapnya 

dengan tuduhan ghuluw dan takfir, atau bahwa ia sebagaimana yang mereka klaim adalah 

hasil dari semburan penindasan, kefaqiran, dan pemikiran penjara serta klaim-klaim mereka 

lainnya yang kosong lagi melompong yang dengannya mereka mengkaburkan urusan 

dakwah ini di hadapan manusia dan dengan hal itu mereka menjauhkannya dari dakwah 

ini.  

Dan tujuan saya di sini bukanlah membela diri sendiri, karena dalam hal ini 

cukuplah bagi saya dan memuaskan saya Firman Allah tabaraka wa ta’ala: 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    11 
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“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya Allah tidak 

mencintai setiap pengkhianat lagi kafir” (Al Hajj: 38). 

Itu semua tidak lain adalah sebagian resiko jalan ini, kami telah kokohkan jiwa di 

atasnya dan kami menghiburnya dengan apa yang dialami oleh orang yang lebih baik dari 

kami, karena setiap Nabi mesti disekati pada jiwa dan kehormatannya, dan para pewaris 

mereka mesti –bila mereka jujur– mendapatkan bagian dari resiko warisan itu.  

Oleh sebab itu saya lapang dada bagi setiap orang yang menyelisihi saya atau 

menata saya dan seraya kepada saya secara mentakwil, selama mereka itu termasuk anshar 

dakwah ini maka tidak ada celaan atas mereka, semoga Allah mengampuni saya dan 

mereka, dan Dialah Dzat Yang Maha Penyayang. Saya tegaskan ini sebagai bentuk upaya 

membuat berang musuh-musuh Allah dan khushum (lawan-lawan) dakwah ini yang selalu 

berupaya memanfaatkan hal itu untuk memecah belah barisan.1  

Adapun orang yang tergolong khushum dakwah tauhid, maka saya tidak merelakan 

sedikitpun dari hal itu, akan tetapi Allah-lah yang akan memperhitungkan dia dan kepada-

Nya saja saya mengangkat pengaduan saya. 

Dan bagaimanapun keadaannya, saya menulis lembaran-lembaran ini bukan untuk 

membela pribadi saya, namun saya menulisnya dalam rangka melindungi dakwah yang 

mahal dan dalam rangka menjaga keutuhan dien yang agung ini, dan saya memohon Allah 

tabaraka wa ta’ala menyibukan sisa umur saya dengan hal itu, menerimanya dari saya dan 

mempergunakan saya dan keturunan saya di dalamnya, dan dia tidak menyibukan kami 

dengan pembelaan akan pribadi kami atau yang lainnya dari hal-hal sepele. Akan tetapi 

yang wajib diperhatikan oleh orang-orang yang intisab kepada dakwah tauhid dari kalangan 

yang suka mengkritik ikhwan mereka karena hal-hal yang tidak sejalan dengan sikap ngotot 

mereka atau hal-hal yang diluar pencernaan akal mereka adalah bahwa musuh-musuh Allah 

dan musuh-musuh dakwah ini karena sebab kejahilan mereka yang keterlaluan telah 

mengaitkan dakwah ini dengan para sosok pembawanya, sampai karena kedunguan 

mereka, mereka menduga dan bermimpi bahwa ia akan lenyap dan habis dengan 

memenjarakan kami atau dengan lenyapnya sosok kami, karena mereka itu sebagaimana 

yang telah kami dengar dari mereka dan di dengar pula oleh selain kami (mereka) 

mengklaim bahwa kamilah orang yang pertama kali memasukan dakwah ini, atau 

sebagaimana yang mereka namakan (Fikrah Takfir), yaitu takfir mereka itu ke negeri ini, 

begitulah mereka mengklaim, padahal seharipun kami tidak pernah mengklaimnya, karena 

dakwah ini memiliki anshar dari kalangan orang-orang yang telah mendahului kami dengan 

keimanan dan aushratuddin, yang mana mereka itu lebih baik dari kami berlipat-lipat. 

 $ uΖ−/ u‘ ö�Ï� øî$# $ oΨs9 $oΨÏΡ≡ uθ÷z \}uρ šÏ% ©!$# $ tΡθ à) t7y™ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøg rB ’Îû $ uΖÎ/θè= è% yξÏî tÏ%©# Ïj9 (#θãΖtΒ# u !$ oΨ−/ u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ îΛÏm§‘   

“Ya Tuhan kami ampunilah (dosa-dosa) kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami 

dengan keimanan, dan jangan Engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang 

                                                 
1 

Sebagaimana yang sering terjadi antara saya dengan yang lain, saat musuh-musuh Allah menyampaikan kepada kami sebagian hujatan 

ikhwan kami terhadap kami, sembari mereka mengira bahwa hal seperti ini akan membuat kami kenal, atau itu menjadi faktor pendorong 

kami bara’ah dari mereka atau menata mereka. Sungguh kami dengan karunia Allah memperdengarkan kepada mereka bantahan atas itu 

berupa pujian atas ikhwan kami yang membuat para musuh  Allah itu mati dengan kedongkolan.   
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yang beriman, ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyantun lagi Maha 

Penyayang” (Al Hasyr: 10) 

Namun itu adalah klaim musuh-musuh Allah dan khushum dakwah ini. Dan yang 

ingin saya ingatkan pada pemuda dengannya -sedangkan keadaannya adalah seperti itu- 

adalah apa yang telah saya katakan berulangkali kepada sebagian mereka, bahwa celaan 

mereka terhadap kami dan hujatannya terhadap kami, bila itu akan dialamatkan penilaian 

negatifnya kepada kami dan terbatas pada itu saja serta tidak melampauinya supaya ini 

diartikan bahwa itu adalah bara’ah dan celaan terhadap apa yang kami bawa, berupa 

dakwah tauhid dan permusuhan terhadap syirik dan tandid, maka silahkan saja mereka 

mencela kami sesuka mereka, Allahlah pencukup kami dan Dialah sebaik-baik penolong. 

Adapun bila itu akan dipikulkan bagi orang yang tidak bisa membawakan antara dakwah 

dengan sosok pembawanya sebagai celaan terhadap dakwah mubarakah ini dan sebagai 

bara’ah darinya, maka hati-hatilah.  

Disamping itu bahwa permusuhan kami dan perseteruan kami sebagaimana yang 

tidak samar lagi terhadap seorangpun pada hari ini telah menjadi mendatangkan ridla 

musuh-musuh Allah dan mendekatkan kepada mereka, maka hati-hatilah dari membaurkan 

lembaran. Berapa banyak telah saya lihat dari kalangan yang lemah imannya orang yang 

menghindari kemurkaan mereka dan mencari ridla mereka dengan cara bara’ dari kami dan 

mencela kami, sedangkan ini adalah hal lain yang terlarang yang berarti dihindari, yaitu 

mencari ridla musuh-musuh Allah, mendekatkan diri dan berdampingan dengan mereka 

dengan cara memusuhi kaum muwakhidin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta’ala 

mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang di sembunyikan oleh dada. 

Dan cukup bagi orang yang lemah himmah-nya dari bergabung dengan thaifah ini 

yang tegak membela dien ini, dan dia takut dari memblok kepada mereka serta dari nushrah 

mereka walau dengan do’a, cukuplah dia daripada melakukan penggembosan jalan mereka 

atau menampakkan permusuhan mereka, dan hendaklah ia membiarkan kafilah berlalu.  

Inilah dan saya tahu bahwa saya terkadang panjang lebar dalam mengingkari 

sebagian kekeliruan, keras dan kasar terhadap para pelakunya. Itu tidak lain karena 

bahayanya kekeliruan-kekeliruan itu, keburukan dan kekejian pengaruh-pengaruhnya, hal 

yang mengajak pada sebagian keadaan pada suatu sikap keras dan tegas dalam 

mengingkarinya. Kekerasan itu yang sama sekali tidak mengajak pada sebagian keadaan 

pada suatu sikap keras tegas dalam mengingkarinya. Kekerasan itu yang sama sekali tidak 

mengajak kami pada sikap melampui huduudillah pada seorang dari kaum muslimin atau 

pada sikap bara’ah yang muthlaq dari mereka, meskipun kami tidak basa-basi atau ragu-ragu 

dalam berlepas diri dari kekeliruan-kekeliruan mereka dan penyimpangan-penyimpangan 

mereka, dan kami tidak berkeberatan dalam hal itu meskipun sebagian orang mengingkari 

kami. Bagaimana berkeberatan dari itu sedangkan Allah tabaraka wa ta’ala telah 

memerintahkan panutan dan tauladan kita shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk melakukannya, 

Dia berfirman: 

ôÙÏ� ÷z $# uρ y7yn$ uΖy_ ÇyϑÏ9 y7yèt7̈? $# zÏΒ šÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# ∩⊄⊇∈∪   ÷βÎ*sù x8öθ|Á tã ö≅ à) sù ’ÎoΤÎ) Ö ü“ Ì�t/ $ £ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄⊇∉∪    



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    13 
 

“Rendahkan dirimu terhadap orang yang mengikutimu dari kaum mu’minin, kemudian bila mereka 

durhaka kepadamu maka katakanlah: “Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan.” 

(Asy Syu’ara: 215-216) 

 Dalam perintah ilahiy ini Dia menggabungkan antara rahmatul muslimin yang di 

antaranya menjaga hak-hak mereka dan tidak mendhalimi mereka atau aniaya terhadap 

mereka, dengan sikap tegas dalam bara’ah dan kekeliruan-kekeliruan mereka agar tidak 

dibebankan terhadap dia atau dilibatkan kepadanya. Dan tetaplah al haq dan penjagaan 

terhadap wajah dakwah ini yang cerah bersinar dan keutuhan tauhid yang agung ini sebagai 

hal terpenting saat berbagai kepentingan berbenturan dan ia sebagai hal yang paling 

berharga bagi kami dari pada makhluk seluruhnya. Sering sekali perujukan saya akan 

kaidah ini dalam kondisi muqim dan bepergian membuat marah dan banyak dari kalangan 

dekat saya, sehingga saya berkata: 

Bila Ar Rahman tidak murka maka saya tidak peduli dengan kemurkaan seluruh alam...” 

 Bagaimanapun sikap keras, bila dimaksudkan dengannya supaya membuat orang 

yang menyimpang jera dari penyimpangannya dan mengembalikan orang yang 

menyimpang dari penyimpangannya serta membimbingnya pada jalan yang lurus dan yang 

benar, maka ia adalah yang terpuji dalam kondisi seperti ini, dan ia sebagaimana yang 

disebutkan Syaikhul Islam adalah tergolong (mashalih kaum mu’minin yang dengannya 

Allah meluruskan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, karena orang mu’min 

dengan mu’min lain seperti kedua belah tangan, salah satunya membesuk yang lainnya, dan 

kotoran terkadang tidak luntur kecuali dengan sedikit gosokan kasar, namun itu 

menghasilkan dari kebersihan dan kelembutan, sesuatu yang bersamanya kita memuji 

kekerasan itu).1 Dan lada adalah sejenis obat yang pahit yang mana penderita bersabar atas 

kepahitannya, menanggungnya dan menelannya karena harapan faedah darinya, 

sebagaimana dalam ungkapan: 

(orang yang membuka matamu maka ia telah menolong dan siapa yang menasehatimu maka ia telah 

menyadarkan kamu, siapa yang menjelaskan dan membeberkan –meskipun ia bersikap keras– maka ia 

telah tulus dan baik serta siapa yang menghati-hatikan dan memberikan penerangan  maka ia telah 

memberikan udzur dan ia tidak taqhsir)… 

Orang-orang awam di kalangan kami menyatakan: (orang yang membuatmu 

menangis dan menangismu adalah lebih baik dari pada orang yang membuatmu tertawa 

dan menertawakanmu). Macam sikap keras dan kasar ini terpuji karena tujuan darinya 

adalah memperbaiki kaum muslim dan menjelaskan al haq terhadap mereka serta menghati-

hatikan mereka dari sumber-sumber ketergelinciran tanpa di dalamnya ada pengguguran 

akan hak-hak Islamiyyah mereka atau aniaya atau melampaui batas dan dhalim atau 

menduga-duga atau menisbatkan kepada mereka apa yang tidak mereka katakan, 

sebagaimana yang dilakukan oleh orang menutupi itu dengan dalih bersikap keras terhadap 

para ahli maksiat, atau membuat mereka sesat dan dalih-dalih lainnya yang dengannya 

mereka tidak berhenti pada batasan hududullah tabaraka wa ta’ala. Di samping itu 

sesungguhnya kami sebagaimana pembaca melihatnya tidak menyebutkan nama-nama 

Islam maupun dari kekeliruan-kekeliruan takfir yang mana kami lakukan pengingkaran 

kamu di dalamnya dan tidak pula dalam yang lainnya, sama juga kami tidak menyinggung 

                                                 
1
 Majmu Al Fatawa cet Dar Ibnu  Hazm 28/34 
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individu-individu tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, karena himbauan ini bukan 

ditujukan kepada individu-individu tertentu, namun tujuan darinya adalah nasihat dan 

manfaat umum.  

Bersama ini semua sungguh telah saya jelaskan di dalam lembaran-lembaran ini, 

bahwa para pemuda yang intisab kepada dakwah tauhid bila ternyata ada pada sebagian 

mereka suatu dari ketergelinciran-ketergelinciran dan kesalahan-kesalahan ini namun 

demikian maka itu tentunya lebih baik –dengan tauhid yang mereka bawa serta dengan 

sikap bara’ dari syirik yang mereka utarakan– daripada seteru dakwah ini dan orang-orang 

yang mencelanya yang pada banyak kesempatan tidak merasa malu dari menyatakan bara’ah 

dari dakwah tauhid dan orang-orangnya, yang dalam waktu bersama mereka itu 

mempergunakan umur mereka dan apa yang mereka tulis dalam membela para thaghut 

hukum serta menghalang-halangi dari mengkafirkan mereka. Dan ini tidak mengingkari di 

dalamnya kecuali orang yang keras kepala, karena bukti yang nyata atas hal itu adalah 

buku-buku mereka yang dicetak dan diterbitkan yang biasanya dibagikan secara cuma-

cuma. 

Jadi tergolong dhalim, aniaya dan curang adalah menyetarakan tindakan-tindakan 

jahat mereka yang biasanya dorongannya adalah syahwat, dunia, mendekati penguasa, serta 

mencari keselamatan jiwa dan angan-angannya, dengan kekeliruan para pemuda yang 

umumnya dorongannya adalah ghirah terhadap dien, nushrah-nya, marah karena 

pelanggarannya serta upaya membuat geram musuhnya. Kekeliruan para pemuda yang 

intisab kepada dakwah tauhid bila memang ada walau bagaimanapun kami ingkari dengan 

keras demi menjaga keutuhan dakwah mubarakah ini, (namun) ia tidak sampai pada tingkat 

penyimpangan-penyimpangan orang-orang itu. 

Dan kesalahan ini terkubur di sisi tauhid yang agung yang mereka bawa, dan dalam 

rangka mendakwahkanya mereka kerahkan waktu dan umurnya. Mereka memikul berbagai 

penderitaan di dalam rangka meninggikan dan membelanya. Tauhid itu adalah Al Urwah Al 

Wutsqa yang dengannya Allah memilah yang buruk dari yang thayyib (baik) dan dengannya 

Dia membedakan wali-wali-Nya dengan wali-wali thaghut. Ia adalah ashluddin yang 

dengannya Allah kaitkan keselamatan, dan ia adalah hak Allah atas hamba yang mana 

timbangannya mengalahkan puluhan catatan kesalahan dan dosa, serta cahayanya 

membakar seluruh kesalahan dan kekeliruan selama itu di bawah syirik yang 

menghapuskan amalan.    

Kemudian amma ba’du: 

Sungguh dengan lembaran-lembaran ini saya ingin menjelaskan bagi saudara 

penanya dan yang lainnya sikap bara’ saya beserta para ikhwan muwahhidien anshar 

dakwah yang penuh berkah ini di setiap tempat dari tuduhan Al Ghuluw di dalam takfir.  

Dan ia adalah kesempatan untuk menghati-hatikan para pemuda pemula di jalan ini 

yang bersemangat tinggi yang keilmuannya belum kokoh, dan bashirahnya belum matang 

serta pemahaman kaidah permasalahan ini belum matang dari sikap ghuluw itu. Dan itu 

sebagai bentuk ketulusan terhadap dienullah dan kaum muslimin pada umumnya, serta 

sebagai bentuk penampakkan dakwah yang mahal ini dengan wajahnya yang sebenarnya 

yang bersinar lagi penuh berkah. Maka saya memohon kepada Allah ta’ala agar menerima 

hal itu dari saya dan menyebarkan manfaatnya di tengah kaum muslimin.  
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Dan isi buku ini: 

•••• Muqaddimah  

1. Pasal tentang penghati-hatian dari sikap ghuluw dalam takfir, di dalamnya ada 

penegasan bahwa takfir para thaghut dan ansharnya tidak termasuk dalam masalah 

itu.  

2. Pasal tentang syuruth, mawani, dan asbabut takfir, sebagai bentuk pengajaran buat para 

pemuda dan penguasaan terhadap permasalahan. 

3. Pasal tentang tahdzir dari kekeliruan-kekeliruan yang umum atau yang keji dalam 

takfir, dan ia adalah praktek amaliy yang penting bagi pasal yang sebelumnya.  

4. Pasal tentang penjelasan global mengenai keadaan Khawarij dan keberlepasan para 

mawahhidin dari aqidah mereka, dan bahwa seteru dakwah tauhid itulah manusia 

yang paling serupa dengan Khawarij.  

5. Penutup tentang pesan agar teguh di atas jalan Ath Thaifah Al Manshurah dalam 

idhharuddien dan penegakkan perintah Allah, serta tidak tafrith dalam hal itu atau 

menyimpang darinya meskipun jalannya menyelisihi apa yang diinginkan manusia 

seluruhnya. 

Dan saya menamakannya Risalatul Jufri1 Fi Annal Ghuluwwa Fittakfir Yu-addiy 

Ilal Kufri atau Ar Risalah Ats Tsalatsiniyyah Fit Tahdzir Min Akhthaa At Takfir, dan itu 

dikarenakan ia memuat tiga puluh tiga kekeliruan dalam hal itu.  

Dan sebelum memulai maksud tidak lupa mengingatkan apa yang tidak samar 

terhadap orang yang cerdik tentang kondisi penjara, tidak menentunya kondisi penjara, 

serta tidak merasa amannya terhadap kertas-kertas dan tulisan-tulisan di dalamnya 

terutama di negeri kami hari ini. Berapa banyak telah dirampas dari kami tulisan-tulisan 

atau ringkasan-ringkasan atau faidah-faidah yang mana Allah dengan karunianya telah 

menggantikannya. Dan begitu juga susah didapatnya referensi-referensi dan kitab-kitab 

penting di perpustakaannya. Ini dan yang sebelumnya sudah sepantasnya membuat saya 

tidak lepas dari kekeliruan, semoga saya diudzur bila ada kekurangan atau taqshir dari saya.  

Namun demikian, saya tergolong orang yang paling bahagia dengan sikap mengikuti 

Al-Haq yang nampak bagi saya, saya persilahkan bagi orang-orang yang memberikan 

nasehat yang tulus.  

Segala puji hanya bagi Allah di awal dan di akhir. Dia-lah pencukup saya dan sebaik-

baiknya penolong.  

 

Ditulis oleh Abu Muhammad ‘Ashim Al Maqdisiy 

Penjara Al Jufr-Ramadlan 1419 H  

“Ya Allah Pelindung Islam dan pemeluknya, teguhkanlah 

                                                 
1 

 Al Jufri adalah nama daerah padang pasir yang mana penjara itu ada di sana, di mana saya menulis lembaran lembaran ini. Jadi ia adalah 

nama daerah dan tempat, dan bukan yang dimaksud denganya anak kambing. 

* Faidah: Orang Rafidhah menisbatkan kepada Ja’far Ash Shadiq, sebuah kitab yang mereka klaim bahwa ia menulis segala kejadian di 

dalamnya, mereka menamakanya Kitabul Jufri, dan ia termasuk dusta mereka terhadapnya, Syaikhul Islam berkata: (Al Jufri adalah anak 

kambing, mereka mengklaim bahwa ia menulis itu pada kulitnya) Al Fatawa 4/51. 
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Kami dengan Islam sampai kami berjumpa dengan-Mu....” 
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“Tentang Tahdzir Dari Sikap Ghuluw Dalam Takfir” 
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PASAL PERTAMA 

“TENTANG TAHDZIR DARI SIKAP GHULUW DALAM TAKFIR” 

 

 

Ketahuilah semoga Allah mengarahkan kami dan engkau kepada ilmu yang 

bermanfaat dan pengamalannya, bahwa masalah takfir sebagai suatu hukum syar’iy dari 

ajaran agama ini, di samping ia itu sangat penting dan urgent dan banyaknya masalah dan 

hukum yang bergantung padanya; adalah materi yang sangat rentan, terbangun di atasnya 

pengaruh-pengaruh yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Sungguh sekelompok 

orang telah berlaku taqshir dalam mengetahuinya, sehingga tergelincir di dalamnya banyak 

kaki dan sesat di dalamnya kaki-kaki yang lain. Ia adalah (masalah paling pertama yang 

mana umat berselisih paham di dalamnya dari masalah-masalah ushul yang besar yaitu 

masalah wa’id (ancaman). Sebagaimana yang ditegaskan Syaikhul Islam dan bahkan beliau 

berkata (Ketahuilah sesungguhnya masalah-masalah takfir dan tafsiiq adalah tergolong 

masalah-masalah nama dan hukum yang berkaitan dengannya janji dan ancaman di akhirat, 

dan berkaitan dengannya loyalitas, permusuhan, pembunuhan, keterjagaan darah dan harta 

serta yang lainnya di dunia, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala menetapkan 

surga bagi kaum mu’min dan mengharamkan surga atas kaum kafirin. Dan ini adalah 

tergolong hukum-hukum umum di setiap waktu dan tempat).1  

Dan beliau berkata juga: (Karena sesungguhnya keliru dalam nama Al Iman tidaklah 

seperti keliru dalam nama yang muhdats (baru), dan tidak seperti keliru dalam nama-nama 

yang lainnya karena hukum-hukum dunia dan akhirat adalah terkait dengan nama Iman, 

Islam, Kufur dan Nifaq). 7/246.  

Dan berkata: (Dan perkataan manusia dalam hal nama dan yang dinamainya adalah 

banyak, karena ia adalah kisaran roda dien yang mana ia berputar padanya, dan dalam 

ucapan tidak ada nama yang dikaitkan dengannya kebahagiaan dan kebinasaan, pujian dan 

celaan, serta pahala dan siksa yang lebih besar dari nama Al Iman dan Al Kufr. Oleh sebab 

itu pokok ini dinamakan masalah–masalah Nama dan Hukum). 13/34.  

Orang yang mengamati materi takfir dalam kitab-kitab fiqh sebagai contoh, ia akan 

melihat dengan jelas keterkaitan banyak masalah dan hukum dengannya, dan ia akan 

mengetahui penting dan bahayanya materi ini secara nyata.  

Sebagai contoh silahkan ambil permasalahan yang membicarakan status penguasa 

atau apa yang berkaitan dengan mereka:  

•••• Kewajiban loyalitas terhadap penguasa muslim, membelanya dan taat kepadanya, 

tidak boleh memberontaknya atau merongrongnya selama tidak menampakkan kekafiran 

yang nyata, juga shalat di belakangnya dan jihad bersamanya disyari’atkan, baik dia itu adil 

ataupun fajir, selama tetap berada dalam lingkungan Islam lagi menerapkan syari’at  Allah, 

dan juga penguasa muslim adalah wali bagi orang muslim yang tidak memiliki wali.  

                                                 
1 

Majmu Al Fatawa 12/251 
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•••• Adapun penguasa kafir, maka tidak boleh membai’atnya dan tidak halal membela, 

loyalitas atau membantunya, dan tidak halal berperang di bawah panjinya, tidak boleh 

shalat di belakangnya dan mengajukan hukum kepadanya, dan tidak sah perwalian dia atas 

orang muslim. Tidak ada kewajiban taat atas orang muslim kepadanya, bahkan wajib 

merongrongnya dan berupaya mencopotnya dan berusaha merubahnya serta menempatkan 

pemimpin muslim sebagai penggantinya.  

Dan mencabang darinya kekafiran orang yang tawalliy kepadanya atau membela 

kekafirannya atau Undang-Undang kafirnya, melindunginya atau ikut serta dalam 

menerapkannya atau dalam membuatnya atau orang yang memutuskan hukum dengannya 

dari kalangan para hakim dan yang lainnya.1   

•••• Dan dalam hukum-hukum perwalian: Tidak sah perwalian orang kafir atas orang 

muslim, maka tidak sah orang kafir menjadi pemimpin atau qadli bagi kaum muslimin, dan 

tidak sah menjadi imam shalat bagi mereka, tidak sah pula menjadi wali nikah wanita 

muslimah, tidak pula perwalian dan pengasuhannya bagi anak kaum muslimin, dan tidak 

pula perawatannya atas harta anak-anak yatim dari mereka dan yang lainnya.  

•••• Dan dalam hukum Nikah:  

Tidak boleh orang kafir menikahi muslimah, tidak boleh pula menjadi walinya dalam 

nikah,2 dan bila orang muslim menikah dengan muslimah terus si laki-laki murtad maka 

nikahnya batal dan harus dipisah di antara keduanya. 

•••• Dan dalam hukum warisan:  

Perbedaan agama adalah penghalang dari saling mewarisi menurut jumhur ulama.  

•••• Dalam hukum darah dan qishash:  

Orang muslim tidak dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir, dan tidak ada 

kaffarah dan diyat dalam membunuh orang kafir harbi atau orang murtad, sedangkan orang 

muslim berbeda dengan hal itu.  

•••• Dan dalam hukum-hukum jenazah:  

Orang kafir tidak dishalatkan, tidak dimandikan dan tidak dikubur di perkuburan 

kaum muslimin, tidak boleh memintakan ampunan baginya dan tidak boleh berdiri di atas 

kuburnya, berbeda dengan muslim.  

•••• Dalam hukum-hukum Qadla (persidangan): 

Orang kafir tidak sah menjabat sebagai hakim, tidak boleh orang kafir menjadi saksi 

atas orang muslim, tidak halal tahakum kepada hakim yang kafir yang menerapkan 

Undang-Undang kafir, keputusan-keputusannya tidak berlaku secara syar’iy dan tidak 

memiliki konsekuensi.  

•••• Dalam hukum-hukum perang:  

                                                 
1 

Lihat dalam wajibnya hal itu: Fathul Bariy 13/123 dan Syarah Muslim karya An-Nawawiy 12/229 dan lihat Ash Sharim Al Mashlul hal 13 

dan hal 216, Juga lihat karya Asy Syaukany (Ad Dawaaul ‘Aajil Fi Daf’il ‘Aduww Ash Ashaail) hal 33-35 yang ada dalam Arasaail As Salafiyyah, 

dan karya Hamd Ibnu ‘Atiq (Sabilunnajah wal Fikak Min Muwalatil Murtaddin wal Ahlil Isyrak) hal 412 dalam Majmu’atut Tauhid, dan karya 

Abdul Qadir ‘Audah (At Tasyri’ Al Jinaa’i) 2/232 dan Ulama lainya. 
2 

Lihat Al Mughny (Kitabul Murtad) (pasal: Bila ia menikahinya maka pernikahanya tidak sah… dan bila menikahkan maka tidak sah hal itu 

karena perwaliannya atas wanita yang diwalikannya telah hilang…). 
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Dibedakan antara memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-

orang murtad dengan memerangi kaum muslimin dari kalangan bughat (pembangkang) dan 

ahli maksiat, di mana yang lari tidak boleh dikejar, yang luka tidak boleh dihabisi, hartanya 

tidak boleh dijadikan ghanimah, wanitanya tidak boleh diperbudak dan hal lainnya yang 

dibolehkan pada saat memerangi orang-orang kafir, sedangkan hukum asal pada darah 

orang muslim, hartanya dan kehormatannya adalah terjaga dengan keimanan, dan asal pada 

orang kafir adalah halal kecuali bila terjaga dengan jaminan keamanan dan yang lainnya).  

•••• Dalam hukum al wala dan al bara:  

Wajib loyalitas kepada orang muslim dan tidak boleh bara’ secara total darinya, 

namun yang dibara’ itu hanya maksiatnya, haram loyal terhadap orang kafir atau membela 

dia atas kaum muslimin atau menampakkan kepadanya rahasia kaum muslimin, bahkan 

wajib berlepas diri darinya dan membencinya serta tidak boleh menjalin kasih sayang 

dengannya. 

Serta hukum-hukum syari’y lainnya yang berkaitan dengan hal yang sensitif ini dan 

yang terkait dengannya. 

Ini tidak lain adalah secuil dari hal yang banyak, dengannya kami maksudkan 

pemberian contoh dan pengingatan, sedangkan dalil-dalil atas hal itu semuanya diketahui 

dan dikenal di tempatnya dalam kitab-kitab fiqh dan yang lainnya.  

Siapa yang tidak bisa membedakan antara orang muslim dengan orang kafir, maka 

urusan dan diennya pasti terkabur dalam semua itu. 

Engkau bisa mengamati apa yang terjadi berupa kerusakan-kerusakan, hal-hal 

terlarang, dan berbagai kemungkaran dengan sebab pencampuradukan hukum-hukum 

kaum muslimin dengan hukum-hukum kaum kafir dalam contoh-contoh yang telah lalu, 

dan sungguh  Allah tabaraka wa ta’ala telah berfirman tentang sesuatu dari itu: 

 āωÎ) çνθè= yèø� s? ä3 s? ×π uΖ÷GÏù † Îû ÇÚö‘F{ $# ×Š$ |¡ sùuρ ×��Î7Ÿ2 ∩∠⊂∪    

“Bila kalian tidak melakukannnya (yaitu loyal kepada muslimin dan bara’ dari kafirin) maka tentulah 

terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar.” (Al Anfal: 73) 

Dan tidak samar lagi terhadap seorangpun apa yang kita lihat hari ini berupa 

perbauran ini dan itu, dan timpangnya timbangan pada banyak orang yang mengaku Islam 

dalam masalah-masalah dan hukum syar’iy ini serta yang lainnya. Dan itu terjadi karena 

sebab taqshir (teledor) mereka bahkan ketidakpedulian mayoritas mereka terhadap 

pengkajian hukum yang sangat sensitif ini serta mereka tidak bisa memilah atau 

membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan itu nampak jelas dalam 

sikap kesemerawutan kalangan awam dan kalangan khusus mereka dalam banyak hukum, 

mu’amalah, ibadah, loyalitas dan permusuhan serta hal lainnya.  

Padahal sesungguhnya Allah tabaraka wa ta’ala telah membedakan dalam hukum-

hukum dunia dan akhirat antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin, dan Dia 

menguatkan pemilahan ini dalam banyak tempat di kitab-Nya, Dia tabaraka wa ta’ala 

berfirman:  

Ÿω ü“ÈθtGó¡ o„ Ü=≈pt õ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# Ü=≈pt õ¾ r& uρ Ïπ ¨Ψyfø9 $#  
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“Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga”. (Al Hasyr: 20) 

Dan Dia tabaraka wa ta’ala berfirman seraya mengingkari orang yang menyamakan 

antara dua kelompok itu dan membaurkan antara hukum-hukum mereka: 

ã≅ yèôfuΖsùr& tÏΗ Í>ó¡ çRùQ$# tÏΒÌ�ôfçRùQ$% x. ∩⊂∈∪ $ tΒ ö/ä3 s9 y#ø‹x. tβθãΚ ä3 øt rB ∩⊂∉∪  

 “Apakah kami menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang mujrim? Kenapa kalian, 

bagaimana kalian memutuskan?” (Al Qalam: 35-36) 

Dan Dia Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:  

yϑsùr& tβ% x. $YΖÏΒ÷σãΒ yϑx. šχ% x. $ Z) Å™$ sù 4 āω tβ…âθtF ó¡ o„ ∩⊇∇∪  

 “Apakah orang yang mu’min seperti orang yang fasiq? tidaklah sama mereka itu”. (As Sajdah: 18). 

Dan Dia ‘Azza Wa Jalla: 

≅ è% āω “ÈθtGó¡ o„ ß]ŠÎ7sƒø:$# Ü=Íh‹©Ü9 $# uρ öθs9 uρ y7t7yfôãr& äοu�øY x. Ï]ŠÎ7sƒ ø:$#  

“Katakanlah: Tidak sama orang yang buruk dengan orang yang baik, walaupun banyaknya yang 

buruk telah membuatmu terkagum.” (Al Maidah: 100) 

Dan firman Nya Azza Wa Jalla:  

u”�Ïϑu‹Ï9 ª!$# y]ŠÎ6 y‚ø9 $# zÏΒ É=Íh‹©Ü9 $#  

“Supaya Allah memilah yang buruk dari yang baik”. (Al Anfal: 37)  

 Allah tabaraka wa ta’ala ingin memilah yang buruk dari yang baik, dan Dia Subhanahu 

Wa Ta’ala menginginkan pemisah syar’iy antara auliya-Nya dengan musuh-musuh-Nya 

dalam hukum-hukum dunia dan akhirat.  

Namun orang-orang yang mengikuti syahwat dari kalangan budak Undang-Undang 

(UU kafir yang mereka buat, Ed-) ingin menyamakan di antara mereka, oleh sebab itu 

mereka menggugurkan dari UUD mereka segala bentuk pengaruh dien dalam pemilahan 

dan pembedaan di antara manusia. Mereka tidak menyisakan dalam satu Undang-Undang 

merekapun suatu bentuk sangsi agama, di mana mereka menghapus seluruh huduudullah 

dan yang paling terdepan di antaranya adalah had riddah, dan mereka menyetarakan dalam 

hal hukum-hukum darah, kehormatan, kemaluan, harta dan yang lainnya antara kaum 

muslimin dengan orang-orang kafir, serta mereka menggugurkan pengaruh-pengaruh 

syar’iy yang terjadi akibat kekafiran dan riddah dalam hal itu semua.  

Menelusuri hal ini adalah sangat panjang dan telah menyebar dengan sebabnya 

berbagai kerusakan di bumi dan di tengah manusia, hal yang tidak diketahui cabang-

cabangnya, kebusukannya serta pengaruh-pengaruhnya yang menghancurkan kecuali oleh 

Allah ‘Azza wa Jalla, dan kami telah mengisyaratkan kepada suatu dari hal itu dalam kitab 

kami “Kasyfun Niqab ‘An Syari’atil Ghaab”. Dan itu adalah hal yang tidak aneh dan tidak 

dianggap heran dari kaum yang telah melepaskan diri dari dien ini dan berlindung di 

pangkuan orang-orang kafir, mereka serahkan kendali urusan mereka kepada tuan-tuan 

mereka yang telah membagi-bagikan negeri kaum muslimin kepada mereka yang telah 

menempatkan mereka kepada kursi-kursi kekuasaan, mereka mencetaknya di pangkuan 

mereka dan menyusukannya dari kekafiran-kekafiran mereka.  
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 من ميت يسهل اهلوان عليه        ما جلرح مبيت إيالم

Siapa yang mati maka kehinaan terasa ringan baginya. 

Karena luka tidak menyakitkan orang yang telah mati. 

Namun yang mengherankan dan yang menimbulkan keheranan adalah terjatuhnya 

banyak kalangan yang tergolong ahli dakwah dan dien ke dalam suatu dari hal itu, di mana 

telah mati pada jiwanya rasa pembedaan antara orang Islam dengan orang kafir, dan lenyap 

di antara mereka al furqan antara auliyaurrahman dengan auliyausysyaithan. Dan itu terjadi 

dengan sebab mereka menelantarkan hukum-hukum takfir dan mereka berpaling dari 

mempelajarinya dan dari mengamati hukum-hukum realita yang mana mereka hidup di 

dalamnya, status anshar mereka dan wali-wali-nya.  

Sehingga dengan sebab itu banyak di antara mereka tidak segan-segan menjadi 

tentara yang setia dan kaki tangan yang tulus bagi para thaghut, dan apa memang 

penghalangnya? Para penguasa itu menurut mereka adalah muslim, dan di sisi lain mereka 

melontarkan serangan terhadap setiap muwahhid, da’i, dan mujahid yang merongrong para 

thaghut itu atau menyingsingkan lengan dan penanya seraya membongkar kepalsuan 

mereka, dan menghati-hatikan kaum muslimin dari Undang-Undang mereka, kekafiran-

kekafirannya dan kebatilannya, serta mengajak kaum muslimin untuk menjauhi mereka dan 

bara’ dari kemusyrikan dan hukum-hukum mereka yang mana Allah tidak menurunkan 

sedikitpun dalil baginya.  

Orang-orang yang Allah telah hapus bashirahnya dan Dia halangi mereka dengan 

sebab keberpalingannya dari mempelajari masalah-masalah kekafiran dan keimanan yang 

paling penting, dari memiliki al furqan dan bashirah tentang hukum-hukum kaum muslimin 

dan orang-orang kafir, mereka itu menyingsingkan lengan permusuhan terhadap para 

muwahhidin, mereka hujamkan segala apa yang mereka miliki berupa dusta dan fitnah 

terhadap leher dan dada para muwahhidin, mereka coreng kehormatannya, mereka halang-

halangi dakwahnya, mereka gembosi dan mereka tebar isu di tengah-tengahnya dengan 

maksud merusak citra mereka.  

Dan dalam hal itu sama sekali mereka tidak merasa berdosa, bahkan mereka itu 

mengklaim mendekatkan diri kepada  Allah tabaraka wa ta’ala dengan hal itu, karena para 

muwahhidin itu menurut mereka adalah kaum Khawarij yang sesat, yang mana Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda tentang orang-orang macam mereka: 

 ) لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد (

“Sungguh andai saya dapatkan mereka, tentu akan saya bunuhi mereka dengan pembunuhan seperti 

‘Aad”1 

Dan mereka itu secara pasti adalah: 

 )شر قتلى حتت أدمي السماء ( 

“Seburuk-buruknya yang terbunuh di kolong langit ini”2 

Dan: 

                                                 
1 

Bagian dari hadits yang dikeluarkan dalam Ash Shahihain dari Abu Said secara marfu’. 
2
 Bagian dari hadits yang dikeluarkan oleh Al Iman Ahmad, At Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Umamah secara  Marfu’. 
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 ) شر اخللق واخلليقة( 

“Seburuk-buruknya makhluk dan khaliqah”1 

Bahkan mereka itu menurutnya secara pasti adalah: 

 ) كالب النار( 

“Anjing-anjing neraka”. 

Oleh sebab itu tidak ada dosa –menurut mereka– walaupun harus bekerjasama 

dengan para thaghut atau menyarankan mereka untuk supaya diberangus, atau mereka 

membantu anshar thaghut atas kaum muwahhidin itu, karena para thaghut dan ansharnya 

adalah hanya kaum muslimin yang maksiat menurut mereka. Orang-orang itu menjaga diri 

dari mengkafirkan mereka, bahkan dari mengghibahnya!! sedangkan para muwahhidin itu 

adalah ahli bid’ah yang sesat…!! Yang tidak selayaknya tawaqquf (menahan diri) atau 

menjaga diri dari mengomentari mereka, karena bid’ah sesuai dasar Ahlus Sunnah adalah 

lebih buruk lagi lebih berbahaya daripada maksiat.  

Begitulah... Dan dengan tas’hil (penetapan kaidah dasar) yang menyimpang dari 

manhaj salaf ini, dan dengan pengambilan yang serabutan terhadap nash-nash syari’at 

dalam kondisi kebutaan akan realita pemerintah-pemerintah ini, serta dengan penyepelean 

dan keberpalingan mereka dari mempelajari hukum-hukum takfir, mereka loyalitas kepada 

para thaghut dan kaum musyrikin dan memusuhi kaum mu’minin dan muwahhidin dan 

mereka membiarkan para penyembah berhala dan memerangi orang Islam.  

Karena kerusakan pemahaman terhadap ushul (pokok ajaran) ditambah kebodohan 

yang gelap terhadap waqi’ (realita) menyebabkan secara pasti kerusakan prakteknya 

(penerapannya) pada al furu’ (hukum-hukum cabang) serta membuahkan kesesatan dari 

kebenaran dan manhaj, oleh sebab itu Khawarij –sebagaimana yang di katakan Ibnu Umar– 

adalah mengutip ayat-ayat yang diturunkan tentang orang-orang kafir terus mereka 

menerapkannya kepada kaum mu’minin, sedangkan orang-orang tadi itu malah mengutip 

ayat-ayat tentang hak kaum mu’minim dan muwahhidien terus menerapkannya kepada 

kaum murtaddin dan mulhidin.  

Oleh sebab itu di antara macam khianat terbesar yang dilakukan pada hari ini oleh 

sebagian para tokoh yang jahil yang telah dijadikan panutan dan tauladan oleh banyak 

pemuda, sehingga mereka sesat dan menyesatkan banyak orang serta sesat dari jalan yang 

lurus adalah khianat mereka terhadap amanat dengan bentuk pentahdziran mereka secara 

muthlaq dari berbicara tentang hukum-hukum takfir, mereka selalu menghalang-halangi 

para pemuda dari mengkaji masalah ini dan memalingkan mereka dari mempelajarinya 

dengan menganggapnya bagian dari fitnah yang wajib dihati-hatikan darinya secara 

muthlaq.2  

Dan engkau melihat syaikh mereka yang paling baik jalannya yang tergolong 

tersohor, ia melontarkan pertanyaannya dengan penuh kedunguan kepada orang-orang 

yang mengkafirkan penguasa, seraya berkata: “Apa faidah yang kalian ambil dari sisi amaliy 

                                                 
1
 Bagian dari hadits yang dikeluarkan muslim dalam Ash Shahih dari Abu Dzarr secara marfu’ dalam Kitab Az Zakat Bab Al Khawarij Syarrul 

Khalqi Wal Khaliqah (158).  
2
 Sebagai contoh silahkan lihat (At Tahdzir Min Fitnatittakfir) karya Ali Al Halabiy, dan kami telah membongkar sebagian permainannya 

terhadap ucapan ulama, keracunannya dan tadlisnya, di kitab kami “Tabshirul ’Uqala Bi Talbisat Ahlit Tajahhumi Wal Irja.” 
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bila kita terima dalam debat ini bahwa para penguasa itu kafir dengan kufur riddah?1 Dan 

ucapan syaikh yang lain setelah memberikan komentar terhadap ucapan syaikh yang 

pertama “ini adalah ucapan yang bagus,” “yaitu orang-orang yang memvonis pemimpin 

kaum muslimin bahwa mereka itu kafir, apa faidah yang mereka ambil bila mereka 

memvonis mereka itu kafir”2 hingga akhir ucapan ngawurnya di mana ia berkata di 

ujungnya (Apa faidahnya dari mengumumkannya dan menyebarkannya kecuali memancing 

timbulnya fitnah? Ucapan syaikh ini bagus sekali!!).  

Dia menulis itu dan menyebarkan di antara para pemuda puluhan bahkan ratusan 

(judul) buku dan buletin yang disusun dalam rangka menghati-hatikan secara total dari 

pengkafiran, dan mayoritasnya tergolong yang dibagikan secara cuma-cuma, semua itu 

dikerahkan dalam rangka membela para thaghut masa kini dan ansharnya serta dalam 

rangka menyerang lawan-lawan mereka dari kalangan muwahhidin dan mujahidin yang 

menghabiskan umur mereka dan mengorbankan jiwa dan raganya di dalam menjihadi 

kaum musyrikin, dalam memerangi Undang-Undang mereka, membela syari’at Allah yang 

suci dan beramal dalam rangka menegakkannya.  

Inilah... sungguh saya telah menelaah puluhan buku -dari jenis itu- yang ditulis 

sekelompok dari para penggembos, para tukang tipu dan tukang manipulasi, di mana 

mereka menghati-hatikan para pemuda secara muthlaq dari takfir, padahal sesungguhnya 

takfir itu satu hukum dari sekian hukum syari’at, ia memiliki sebab-sebab, dlawabith (batasan-

batasan), syuruth (syarat-syarat), mawani’ (penghalang-penghalang), dan pengaruh-

pengaruhnya, sehingga tidak layak menghalang-halangi dari mempelajarinya atau 

melakukan penggembosan dari mengkaji dan meneliti di dalamnya. Keberadaannya dalam 

hal itu adalah seperti layaknya hukum-hukum syari’at dan bab-babnya yang lain. Dan 

engkau telah mengetahui pada masa yang lalu sebagian pengaruh-pengaruh yang terjadi 

akibat menelantarkannya, serta engkau mengetahui apa yang berkaitan dengan hukum ini 

berupa masalah-masalah dan hukum-hukum dalam berbagai permasalahan dien ini. 

Dan bahwa ia adalah sebab utama untuk memilah antara jalan kaum mukminin dan 

jalan orang-orang kafir, dan siapa yang menelantarkannya maka ia ngawur di dalamnya dan 

terkabur atasnya jalan kaum mukminin dengan jalan orang-orang kafir, tersamar padanya al 

haq dengan al bathil, dan terhalang dari memiliki al furqan dan al bashirah dalam 

permasalahan dien ini yang paling penting.  

Al ‘Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di bawah judul (Qaidah Jaliyyah): 

Allah ta’ala berfirman: 

y7Ï9≡ x‹x.uρ ã≅ Å_Á x� çΡ ÏM≈ tƒFψ $# tÎ7oK ó¡ oK Ï9 uρ ã≅‹ Î6 y™ tÏΒÌ�ôfßϑø9 $# ∩∈∈∪   

“Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh) 

dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa.” (Al An’am: 55) 

Dan Dia berfirman ta’ala; 

                                                 
1
 Perkataan ini milik Syaikh Al Albaniy, lihat (At Tahdzir Min Fitnahtittakfir) hal 71 dan saya katakan: Andai kami tidak mengambil faidah dari 

takfir itu kecuali memiliki bashirah terhadap musuh-musuh Allah dan bisa membedakan jalan kaum mujrimun yang mana kalian telah 

terhalang darinya dengan sebab keberpalingan kalian dari hukum-hukum ini, tentulah cukup. 
2 

Dan ucapan ini adalah milik Syaikh Ibnu Utsaimin, lihat rujukan yang lalu – fotnote hal 72-. 
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# ·�� ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪   

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang 

bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya 

itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” 

(An Nisa: 115) 

Allah ta’ala telah menjelaskan dalam kitab-Nya jalan orang-orang mukmin secara 

rinci, jalan orang-orang kafir itu secara rinci, akibat mereka secara rinci, akibat mereka itu 

secara rinci, amalan-amalan ini dan amalan itu, wali-wali mereka ini dan wali-wali mereka 

itu, hinaan Dia terhadap mereka ini dan taufiq-Nya terhadap mereka itu, sebab-sebab yang 

dengannya Dia memberikan taufiq kepada mereka ini serta sebab-sebab yang dengannya 

Dia menghinakan mereka itu. Dia subhanahu jabarkan kedua hal itu di dalam kitab-Nya. 

Dia singkap keduanya dan Dia jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, sampai 

bashirah–bashirah menyaksikannya sebagaimana pandangan menyaksikan cahaya dan 

kegelapan.  

Orang-orang yang mengetahui Allah, Kitabnya dan Dien-Nya mengetahui Sabilul 

Mu’minin dengan pengetahuan yang rinci, dan mengetahui Sabilul Mujrimin dengan 

pengetahuan yang rinci, sehingga jelaslah kedua jalan itu di hadapan mereka, sebagaimana 

jelasnya bagi para pendaki jalan yang menyampaikan kepada maksudnya dan jalan yang 

menghantarkan kepada kebinasaannya.  

Mereka adalah makhluk yang paling mengetahui dan yang paling bermanfaat bagi 

manusia serta yang paling tulus terhadap mereka. Merekalah para penunjuk lagi para 

penuntun. Dan dengan itu para sahabat tampil menonjol di atas semua orang yang datang 

setelah mereka hingga hari kiamat. Mereka itu telah tumbuh di jalan kesesatan, kekafiran, 

kemusyrikan, dan jalan yang menghantarkan kepada kebinasaan, mereka mengetahuinya 

secara rinci terus datang kepada mereka Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau keluarkan 

mereka dari kegelapan-kegelapan itu kepada jalan petunjuk dan jalan Allah yang lurus, 

sehingga mereka keluar dari kegelapan yang pekat kepada cahaya yang sempurna, dari 

syirik kepada tauhid, dari kejahilan kepada ilmu, dari kesesatan kepada jalan lurus, dari 

kedzhaliman kepada keadilan, dan dari kebingungan kepada petunjuk dan kejelasan. 

Mereka mengetahui nilai apa yang mereka dapatkan dan yang mereka peroleh serta nilai 

apa yang dahulu mereka ada di dalamnya karena lawan itu menampakkan lawannya dan 

sesuatu itu hanya jelas nampak dengan lawan-lawannya, sehingga mereka semakin antusias 

dan semakin cinta terhadap apa yang mereka pindah kepadanya dan mereka tambah lari 

dan benci terhadap apa yang mereka pindah darinya. Mereka itu orang yang paling cinta 

terhadap tauhid, iman, dan Islam dan orang yang paling benci terhadap lawannya serta 

mereka mengetahui benar akan jalan secara rinci. 

 Adapun orang yang datang sesudah para sahabat, maka di antara mereka ada yang 

tumbuh di dalam Islam seraya tidak mengetahui rincian lawan tauhid itu, sehingga tersamar 

terhadap orang-orang itu sebagian rincian sabilul mu’minin dengan sabilul mujrimin karena 

sesungguhnya kesemuanya itu hanya terjadi bila lemah pengetahuan terhadap kedua jalan 

itu atau salah satunya, sebagaimana dikatakan oleh Umar Ibnul Al Khaththab: 
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 إمنا تنقض عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من مل يعرف اجلاهلية
“Ikatan-ikatan Islam lepas satu demi satu bila tumbuh di dalam Islam ini orang yang tidak 

mengetahui jahiliyyah,”  

Dan ini adalah kesempurnaan ilmu Umar radliyallahu ‘anhu. Oleh sebab itu siapa 

yang tidak mengetahui sabilul mujrimin dan belum jelas baginya, maka bisa saja dia mengira 

sebagian jalan mereka itu adalah termasuk sabilul mu’minin, sebagaimana yang terjadi pada 

umat ini berupa hal-hal yang banyak dalam bab keyakinan, ilmu dan amal yang mana ia 

adalah tergolong jalan orang-orang bejat dan kafir serta musuh para Rasul. Hal itu 

dimasukan oleh orang yang tidak mengetaui bahwa ia itu tergolong yang menyelisishi jalan 

kaum mukminin, dia mengajak kepadanya dan mengkafirkan orang yang menyelisihnya 

serta ia menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang terjadi 

pada mayoritas ahlul bid’ah dari kalangan Jahmiyyah, Qadariyyah, Khawarij, Rafidlah dan 

yang serupa dengannya dari kalangan yang membuat bid’ah, mengajak kepadanya dan 

mengkafirkan orang yang menyilisihinya). Selesai. 

Kemudian beliau menjelaskan bahwa manusia dalam tempat ini ada empat 

kelompok, satu kelompok (buta dari kedua jalan, tergolong macam binatang ternak, dan 

mereka itu pada sabilul mujrimin lebih hadir dan terhadapnya ia lebih menjalani), dan 

kelompok lain (memalingkan perhatiannya pada pengenalan sabilul mu’minin tanpa 

mengkaji jalan lawannya), dan kelompok lain (mengetahui jalan keburukan, bid’ah dan 

kekafiran secara rinci dan sabilul mu’minin secara global), dan beliau berkata: dan satu 

kelompok lagi yang mana ia adalah yang paling utama (yaitu, orang yang jelas baginya 

sabilul mu’minin dan sabilul mujrimin secara rinci dalam bentuk ilmu dan amal, dan mereka 

itu adalah manusia yang paling mengetahui). Selesai dari Al Fawaaid secara al-ikhtishar hal: 

108 dst. 

Wa ba’du: 

Sesungguhnya kami ketengahkan kepada anda pendahuluan ini di pasal ini sebagai 

muqaddimah bagi tujuan sesudahnya, sehingga kita tidak menakar dengan takaran orang-

orang khalaf yang membaurkan al haq dengan al bathil dengan sikap mereka menghalang-

halangi dari takfir secara muthlaq. Tujuan kami di sini bukanlah menghati-hatikan secara 

muthlaq dari hukum-hukum takfir, namun yang kami maksudkan adalah sebagaimana di 

dalam judul adalah penghati-hatian dari sikap ghuluw di dalam takfir.   

Sebagaimana sesungguhnya di dalam hukum syar’iy ini ada sekelompok orang telah 

berlaku tafrith (teledor), di mana mereka berpaling dari mempelajarinya, mereka 

membencinya, mereka mentahdzir secara muthlaq dan mereka menakut-nakuti para 

pemuda dari mendekatinya selama-lamanya, sehingga pada hal itu terdapat pengaruh–

pengaruh yang lalu yang telah engkau ketahui. 

Maka sekelompok lain adalah bersikap bersebrangan dengan mereka tadi, di mana 

kelompok ini berlebih-lebihan dan ghuluw di dalam menembus pintu-pintunya tanpa ilmu 

atau bashirah, kemudian mereka pergunakan pedang-pedang takfir dan tombak takfir 

kepada ummat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa batasan baku dari syar’iat ini 

atau tanpa pengekang dari sikap wara’ atau khawatir dan takut kepada Allah.  
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Sedangkan Dienullah yang haq adalah pertengahan antara orang yang ghuluw di 

dalamnya dengan orang yang cuek darinya, ia tidak bersama mereka dalam sikap ifrath dan 

ghuluw-nya, dan tidak pula bersama yang lain dalam sikap tafrith dan pembanciannya, 

sedangkan Al Firqah An Najiyah dan Ath Thaifah Al Manshurah Al Qaaimah Bidienillah adalah 

tidak peduli dengan orang yang menyelisihi mereka dan tidak pula dengan orang yang 

mengecewakan mereka, sampai datang urusan Allah, merekalah orang-orang yang Allah 

tabaraka wa ta’ala hati-hatikan dari mengikuti selain jalan mereka, Dia berfirman:  

tΒuρ È, Ï%$t± ç„ tΑθ ß™§�9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨t6 s? ã&s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôì Î6 −Ftƒ uρ u�ö� xî È≅‹ Î6y™ tÏΖÏΒ÷σßϑø9 $#  Ï& Îk!uθçΡ $ tΒ 4’̄< uθs?  Ï& Î#óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψyγ y_ ( ôN u !$ y™ uρ 

# ·�� ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪   

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang 

bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya 

itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” 

(An Nisa: 115) 

Sehingga selain mereka yang di bawahnya adalah muqashshir (orang yang teledor) 

dan yang di atas mereka adalah muf’rith (orang yang berlebihan). Sekelompok orang taqshir 

dan sekelompok yang lain adalah ghuluw, sedangkan mereka (Al Firqah Ar Najiyah) ada di 

tengah itu lagi di atas petunjuk yang lurus”.1 

Dan sungguh telah datang nash-nash syar’iy yang menghati-hatikan dan melarang 

dari bersikap ghuluw dalam dien ini secara umum. 

•••• Al Imam Ahmad (1/216, 347), An Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya 

meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:  

 )إياكم والغلو يف الدين فإمنا هلك من قبلكم بالغلو يف الدين( 
“Hati-hatilah dari sikap ghuluw dalam dien ini, karena celakanya orang-orang sebelum kalian 

hanyalah dengan sebab ghuluw dalam dien ini”. (Di shahihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah dalam Iqtidla Ash Shiratil Mustaqim Fi Mukhlafati Ashhabil Jahim dan dalam Al 

Fatawa juga (3/238) sebagaimana yang akan datang. 

•••• Ath Thabrani dalam Al Kabir dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

  . وهو حديث حسن) عيت ، إمام ظلوم غشوم ، وكل غال مارق صنفان من أميت لن تناهلم شفا( 
“Dua golongan dari umatku yang tidak mendapatkan syafa’atku: Penguasa yang dhalim lagi aniaya 

dan setiap orang yang ghuluw lagi sesat”. (Hadits Hasan)  

Sebagaimana telah datang nash-nash syar’iyyah juga yang begitu banyak yang 

menghati-hatikan dari sikap ghuluw dalam takfir secara khusus, dan memberikan 

peringatan keras terhadap orang yang melampaui batasan yang telah digariskan Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala.  

                                                 
1  

Dari ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang sanjungan terhadap salaf, Majmu’ Al Fatawa 4/11 
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•••• Di antaranya apa yang diriwayatkan Al Bukhari dalam Shahih-nya di Kitabil Adab 

(Bab Man Kaffara Akhahu Bighairi Ta’wilin Fahuwa Kama Qala) dari Abu Hurairah 

radliyallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

 )إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء به أحدمها ( 
“Bila seorang laki-laki berkata kepada saudaranya: “Wahai kafir” maka salah seorang dari keduanya 

telah kembali dengannya”. 

•••• Dan dari Tsabit Ibnu Adl Dlahhak dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

من حلف مبلة غري اإلسالم كاذبًا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يف نار جهنم ، ولعن املؤمن  ( 
 ). كقتله ، ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله 

“Siapa yang bersumpah dengan millah selain Islam seraya dusta, maka ia itu seperti apa yang dia 

ucapkan. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia diadzab dengannya di neraka 

Jahanam. Melaknat orang mu’min itu seperti membunuhnya. Dan siapa yang menuduh kafir orang 

mu’min, maka dia itu seperti membunuhnya.” 

Dan beliau juga meriwayatkan di kitab yang sama di dalam Shahih-nya pada (Bab. 

Ma Yunha ‘Anis Sibaab Wal La’ni). 

•••• Dari Abu Dzar bahwa beliau mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

 ) ال يرمي رجل رجًال بالفسوق وال يرميه بالكفر ، إال ارتدت عليه ، أن مل يكن صاحبه كذلك ( 
“Tidaklah seseorang menuduh fasik dan kafir seseorang melainkan tuduhan itu kembali kepadanya 

bila temannya itu tidak seperti (yang dituduhkan) itu”  

•••• Al Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya pada Kitabul Iman dari Abu 

Dzar juga bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

ليس من رجل أدعى لغري أبيه وهو يعلمه إال كفر ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ، ( 
 )عدو اهللا ، وليس كذلك إال حار عليه :أو قالومن دعا رجالً بالكفر 

“Tidaklah seseorang menisbadkan dirinya kepada selain ayahnya sedangkan dia mengetahuinya 

melainkan dia itu telah kufur. Siapa yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya maka ia itu bukan 

bagian dari kami dan hendaklah ia menempati posisinya dari api neraka. Dan siapa memanggil kafir 

seseorang atau berkata: “Wahai Musuh  Allah” Sedangkan dia itu tidak seperti itu, maka tuduhan itu 

kembali kepadanya”. 

•••• Al Hafidh Abu Ya’la meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman berkata: 

Rasullullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

إن مما أختوف عليكم رجل قرأ القرآن حىت إذا رؤيت جته عليه ، وكان رداؤه اإلسالم اعرتاه إىل ما شاء اهللا ، ( 
يا نيب اهللا ، أيهما أوىل  :قلت :انسلخ منه ونبذه وراء ظهره ، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك ، قال

 ) بل الرامي  :بالشرك املرمي أم الرامي ؟ قال
“Sesungguhnya di antara apa yang saya khawatirkan atas kalian adalah orang yang membaca Al-

Qur’an sehingga setelah dilihat kecerahannya pada dirinya, sedangkan pakaiannya adalah Al Islam 
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yang dia kenakan hingga apa yang  Allah kehendaki, maka ia melepaskan diri darinya dan 

mencampakkannya di belakang punggungnya, dia berjalan menghunus pedang kepada tetangganya 

dan menuduhnya musyrik. “Hudzaifah berkata: Saya berkata: wahai Nabi Allah siapa yang lebih 

utama untuk lebel musyrik ini, yang dituduh atau yang menuduh? Rasulullah menjawab: “justru 

yang menuduhlah”.  

Al Hafidz Ibnu Katsir menuturkan pada tafsir firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

ã≅ ø? $# uρ öΝ Îγ øŠn= tæ r't6 tΡ ü“ Ï%©!$# çµ≈ oΨø‹s?# u $ oΨÏF≈tƒ# u y‡ n= |¡Σ$$ sù $ yγ ÷ΨÏΒ çµ yèt7ø? r'sù ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# tβ% s3 sù zÏΒ šÍρ$ tóø9 $# ∩⊇∠∈∪    

“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat? kami 

(pengetahuan tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri darinya, lalu ia diikuti syaitan 

(sampai ia tergoda) maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat” (Al A’raf: 175) riwayat tadi, 

dan berkata: Isnadnya jayyid. 

Dan itu diriwayatkan oleh Ath Thabarani dalam Ash Shaghir dan Al Kabir 

sebagaimana dalam Majma’ Az Zawa’id (5/228) dari Mu’adz Ibnu Jabal secara marfu’ dengan 

lafadh yang lebih panjang dari jalan Syahr Ibnu Hausyab yang mana ia itu masih 

diperselisihkan, di antara ulama ada yang menshahihkan haditsnya dan ada juga yang 

mendlaifkannya.  

Di dalam hadits-hadits yang shahih ini terdapat ancaman dan penghati-hatian yang 

membuat orang-orang yang berakal bersikap hati-hati dengan sangat terhadap diennya 

dalam masalah yang berbahaya ini, karena dhahir nash-nash itu menerangkan bahwa orang 

yang mengkafirkan orang muslim dengan sebab sesuatu yang mana Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala atau Rasulnya tidak pernah mengkafirkan dengannya maka si orang yang 

mengkafirkanlah yang telah kafir dengan hal itu. Ini adalah ancaman yang dahsyat yang 

dianggap isykal oleh para ulama, oleh sebab itu mereka memiliki banyak pentakwilan, dan di 

antara yang ditarjih oleh sebagian ulama adalah: (Bahwa orang yang terbiasa melakukan 

macam maksiat yang besar ini dan berani melanggarnya, maka sesungguhnya hal itu 

menghantarkan dia pada kekafiran, atau dia diberi khatimah dengannya, karena maksiat itu 

adalah penghantar kepada kekafiran, yang besarnya lebih cepat kepadanya dari yang kecil, 

orang yang terbiasa dengan dosa besar dikhawatirkan keterbiasaanya itu menghantarkan 

dia pada pelanggaran sebab-sebab kekafiran). Dan pada makna ini kami isyaratkan dengan 

nama judul lembaran ini saat kami mengatakan (Annal Ghuluww Fit Takfir Yuadii Ilal Kufri) 

Dan An Nawawi telah menuturkan dalam Syarh Muslim pentakwilan isykal dhahir 

ancaman di dalam hadits ini oleh para ulama (sebagiannya), dikarenakan madzhab ahlul 

haq ahlus sunnah wal jama’ah bahwa orang muslim tidak boleh dikafirkan dengan sebab 

maksiat, dan di antara hal itu ucapannya kepada saudaranya “wahai kafir” tanpa meyakini 

batilnya agama Islam. Oleh sebab itu mereka dalam pentakwilannya menyebutkan lima 

macam:  

•••• Pertama: Ini ditafsirkan pada orang yang menghalalkan hal itu, sedangkan ini adalah 

kafir. 

•••• Kedua: Maknanya: bahwa celaan dan takfir yang dialamatkan kepada saudaranya itu 

adalah kembali kepada dia sendiri.                                                         
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•••• Ketiga: Dibawa kepada Khawarij yang mengkafirkan kaum mu’minin, ini dinukil Al 

Qadli ‘Iyadl dari Al Imam Malik Ibnu Anas. 

•••• Keempat: Maknanya bahwa hal itu menghantarkan dia kepada kekafiran, dan bahwa 

maksiat itu sebagaimana dikatakan para ulama adalah penghantar kepada kekafiran, 

sehingga dikhawatirkan terhadap orang yang sering melakukan maksiat berakibat dia 

jatuh pada kekafiran  

•••• Kelima: Makna takfir itu telah kembali kepada dia, sehingga yang kembali itu bukanlah 

hakikat kekafiran, namun takfir dikarenakan dia menjadikan saudaranya yang mu’min 

sebagai orang kafir, seolah-olah dia mengkafirkan dirinya sendiri, bisa jadi dikarenakan 

dia mengkafirkan orang seperti dia, dan bisa jadi dikarenakan dia mengkafirkan orang 

yang tidak dikafirkan kecuali oleh orang kafir yang menyakini batilnya agama Islam, 

wallahu ‘alam). Disarikan dari Syarh Shahih Muslim. 

Inilah…. sungguh An Nawawi telah mendla’ifkan pemaknaan yang ketiga yang 

diriwayatkan dari Malik dengan klaim bahwa Khawarij menurut mayoritas ulama adalah 

tidak dikafirkan dengan sebab paham bid’ah mereka, dan ini dikritik oleh Al Hafidh dalam 

Al Fath, beliau berkata (Dan apa yang dikatakan Malik ini memiliki alasan, yaitu bahwa di 

antara mereka itu ada yang mengkafirkan banyak sahabat dari kalangan yang telah dijamin 

oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa mereka itu calon penghuni surga dan 

dengan keimanan, sehingga pengkafiran Khawarij kepada mereka itu adalah sebagai bentuk 

pendustaan mereka terhadap rekomendasi tersebut,1 bukan dari sekedar munculnya takfir 

dari mereka dengan takwil)... kemudian dia berkata: (Dan yang benar sesuai pengkajian 

adalah bahwa hadits itu digulirkan untuk menghindarkan orang Islam dari mengatakan hal 

itu kepada saudaranya yang muslim, dan itu sebelum muncul firqah Khawarij dan yang 

lainnya).    

•••• Ibnu Daqieq Al Ied berkata tentang makna hadits-hadits ini: (Dan ini adalah 

ancaman yang besar bagi orang yang mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin padahal 

ia itu tidak seperti itu, dan ini adalah ketergelinciran yang besar yang jatuh di dalamnya 

banyak manusia dari kalangan ahli kalam dan dari kalangan yang dinisbatkan kepada ahlus 

sunnah dan ahlul hadits takala mereka berselisih dalam aqidah, terus mereka bersikap kasar 

terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka dan menvonis kafir mereka). Ihkamul Ahkam 

Syarh ‘Umdaril Ahkam (4/76) 

•••• Asy Syaukani berkata dalam As-Sail Al Jarar: (Ketahuilah bahwa menghukumi 

seorang muslim dengan (vonis) keluar dari dienul Islam dan masuk pada kekafiran adalah 

tidak layak bagi muslim yang beriman kapada Allah dan hari akhir melakukan hal itu 

kecuali dengan dalil yang lebih terang daripada matahari di siang hari, karena telah shahih 

di dalam hadits-hadits yang diriwayatkan dari jalur jamaah para sahabat bahwa orang yang 

                                                 
1
 Sudah ma’lum bahwa Khawarij itu tidak terang-terangan mendustakan kesaksian Rasullullah shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap 

sebagian sahabat dengan jaminan surga, namun ini tegolong konsekuensi takfir mereka terhadap sahabat yang telah disaksikan dengan 

jaminan surga bagi mereka, seperti Usman, Ali, ‘Aisyah, dll. Dan akan ada dalam kekeliruan-kekeliruan takfir dalam bab takfir bil ma-aal 

atau dengan lazimul qaul bahwa lazimul madzhab itu bukanlah madzhab kecuali bila pemilik madzhab itu komitmen dengannya, oleh 

sebab itu sesungguhnya takfir Khawarij dari arah ini adalah tidak kuat. Al Hafidh berkata dalam Al Fath setelah dia menuturkan tawaqquf 

sebagian ulama dalam takfir mereka: (Dan sebelumnya Al Qadli Abu Bakar Al Baqilani telah tawaqquf, dan beliau berkata: Mereka itu tidak 

terang-terangan dengan kekafirannya, namun hanya mengucapkan ucapan-ucapan yang menghantarkan pada kekafiran). Dari kitab 

Istitabatul Murtaddin (Bab Man Taraka Qitalal Khawarij).  
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mengatakan kepada saudaranya: “Hai kafir” maka sungguh salah satu dari keduanya telah kembali 

dengannya)… dan beliau menuturkan hadits-hadits itu terus berkata: (Di dalam hadits-hadits 

ini dan apa-apa yang semakna dengannya terdapat peringatan yang besar dan ultimatum 

yang dahsyat dari sikap tergesa-gesa mengkafirkan). 

Beliau berkata: (Menceburkan/memberanikan diri pada sesuatu yang mengandung 

sebagian bencana tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang serampangan dengan 

agamanya, sedangkan orang yang memegang erat agamanya maka ia tidak akan 

membiarkan dia (terjerumus) pada sesuatu yang tidak ada faidah dan manfaat di dalamnya, 

maka bagaimana halnya bila dia mengkhawatirkan atas dirinya bila dia salah malah menjadi 

bagian dari jajaran orang yang dinamakan kafir oleh Rasullulah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Maka ini (tidaklah) digiring kepadanya oleh akal apalagi syari’at). (4/579) dan yang di 

dalam kurung (terakhir) adalah tambahan yang dituntut oleh konteks, mungkin saja telah 

gugur dari cetakan. 

•••• Ibnu Hajar Al Haitsami dalam Az Zawajir ‘An Iqtirafil Kabaair berkata: (Dosa besar 

yang 353 adalah ucapan seseorang kepada muslim “wahai kafir” atau “wahai musuh  Allah” di 

mana dia tidak mengkafirkannya dengan ucapan itu, yaitu dia tidak bermaksud menamakan 

Islam sebagai kekafiran dengannya, namun dia hanya bermaksud sekedar cacian) dan beliau 

menuturkan hadits yang lalu terus berkata: (Dan ini adalah ancaman yang besar, yaitu 

kembalinya kekafiran kepada-nya atau  permusuhan Allah kepadanya, dan statusnya adalah 

seperti dosa membunuh. Maka oleh sebab itu kalimat itu memiliki salah satu dari dua 

kemungkinan, yaitu: 

- Kekafiran, dengan cara menamakan orang muslim sebagai kafir atau musuh Allah dari 

sisi dia itu memiliki sifat Islam, sehingga dia telah menamakan Islam sebagai kekafiran 

atau Islam itu sebagai sebab adanya permusuhan  Allah, sedangkan pernyataan ini 

adalah kekafiran  

- Dan bisa jadi dosa besar, yaitu bila tidak memaksudkan hal itui, sehingga kembalinya 

hal itu kepadanya adalah kinayah (kiasan) dari dahsyatnya adzab dan dosa atasnya, 

sedangkan ini tergolong tanda-tanda dosa besar).” 

Ibnul Qayyim sungguh telah menegaskan dalam A’lamul Muwaqqi’in (4/405) bahwa: 

(Termasuk dosa besar adalah mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan Allah dan Rasul-

Nya) 

Saya berkata: Tidak ragu lagi bahwa pelabelan yang diberikan syari’at terhadap 

suatu dosa dengan kekafiran adalah membedakannya dari (dosa-dosa) maksiat yang lain. 

Dan karena itu sesungguhnya keberadaan suatu dosa yang kita dihati-hatikan darinya 

sebagai salah satu dosa besar adalah hal yang tidak bisa diragukan lagi. Dan saya telah 

melihat bahwa dalam pentakwilan para ulama terhadap hadits itu ada orang yang 

mengarahkannya kepada kufur akbar. Di antara hal yang menguatkan bahwa itu adalah 

salah satu dosa besar adalah pensifatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadapnya dalam 

hadits Tsabit Ibnu Adl Dlahhak yang lalu dengan ucapannya: 

 ) لعن املؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله (.. 
“Melaknat orang mu’min adalah seperti membunuhnya, dan siapa menuduh kafir orang mu’min 

maka dia itu seperti membunuhnya.”  
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Dan sudah maklum apa yang datang berupa ancaman yang dahsyat pada 

pembunuhan orang mu’min, dan di antaranya firman-Nya:  

tΒuρ ö≅ çF ø) tƒ $YΨÏΒ÷σãΒ # Y‰ÏdϑyètG•Β …çνäτ !# t“yfsù ÞΟ̈Ψyγ y_ # V$ Î#≈yz $ pκ�Ïù |=ÅÒxîuρ ª!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ uΖyès9 uρ £‰tãr& uρ …çµ s9 $ ¹/# x‹tã $VϑŠÏàtã ∩⊂∪    

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka balasannya ialah 

Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan 

adzab yang besar baginya”. (An Nisa: 93) 

Dan di antara yang menyelaraskan penyerupaan ancaman takfir orang muslim tanpa 

dalil dengan ancaman membunuhnya tanpa hak adalah bahwa hukuman orang murtad itu 

adalah dibunuh, sebagaimana dalam hadits: 

 من بدل دينه فاقتلوه

“Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia” (HR. Jama’ah kecuali Muslim).  

Siapa yang mengkafirkan orang muslim dan memvonisnya murtad tanpa dalil, maka 

dia itu seperti orang yang memandang (bolehnya) membunuh dia tanpa hak. Perhatikan 

setelah ini ancaman pembunuh orang mu’min, sungguh besar dan sungguh dahsyat.  

…çνäτ!# t“yfsù ÞΟ ¨Ψyγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ�Ïù |=ÅÒ xîuρ ª!$# Ïµø‹n= tã …çµ uΖyès9 uρ £‰tãr& uρ …çµ s9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠÏàtã ∩⊂∪    

“Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan 

mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya” (An Nisa: 93).  

Dan lihatlah apa yang datang dalam hal itu berupa ancaman dalam hadits-hadits 

yang ada tentang penumpahan darah yang haram, dan silahkan rujuk pengecaman yang 

keras dari Ibnu ‘Abbas tentangnya. Terus pilihlah bagi dien kamu setelah itu apa yang kamu 

kehendaki: Bersikap tatsabbut (teliti) dan berhenti pada batasan-batasan Allah, wara’ dan 

hati-hati, atau serampangan dan tanpa perhitungan di dalamnya dengan cara terjun pada 

masalah-masalah yang berbahaya ini tanpa bashirah atau dalil?  Di dalam hadits shahih: 

 .     رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه) لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل رجل مسلم (

“Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim”  (HR. 

At Tirmidzi, An Nasai dan Ibnu Majah)  

Inilah… Dan di antara hal yang bisa membuatmu mengetahui bahwa di kalangan 

para ulama ada yang mengambil ancaman hadits-hadits ini sesuai dhahirnya adalah bahwa 

sekelompok dari kalangan yang cenderung dari mereka kepada pengkafiran Khawarij1 

adalah telah berdalil untuk hal itu dengan hadits-hadits yang lalu: 

� Di antara mereka adalah Abu Mansyur Abdul Qahir Al Baghdady (429 H) di 

mana beliau berkata dalam kontek penuturannya terhadap ushul yang disepakati Ahlus 

Sunnah: (Dan mereka berpendapat muruq (keluar)nya Ahlu Nahrawan terhadap dien ini, 

karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menamakan mereka Mariqin (orang-orang 

yang keluar), karena mereka telah mengkafirkan Ali, Usman, Aisyah, Ibnu ‘Abbas, Thalhah, 

Az Zubair dan seluruh orang-orang yang mengikuti Ali setelah tahkim, mereka 

                                                 
1 

Jumhur Ulama tidak mengkafirkan Khawarij sebagaimana yang akan datang, dan sebagian mereka menyelisihinya seperti yang ada di atas, 

sedangkan rinciannya yang ada pada pasal  IV adalah lebih utama. 
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mengkafirkan setiap pelaku dosa dari kalangan kaum muslimin, sedangkan siapa yang 

mengkafirkan kaum muslimin dan mengkafirkan para sahabat pilihan, maka dialah yang 

kafir bukan mereka). Hal 351 dari Al Farqu Bainal Firaq. 

� Begitu juga Al Qadli Abu Bakar Ibnu Al ‘Arabiy (543 H) di mana beliau berkata 

seraya menuturkan sisi-sisi hukum untuk mengkafirkan mereka: (Dan karena mereka 

memvonis setiap orang yang menyelisihi keyakinan mereka dengan vonis kafir dan kekal di 

neraka, maka merekalah yang lebih berhak akan nama tersebut (kafir) dari pada mereka 

(orang-orang yang mereka vonis).1. 

� Dan begitu juga Taqiyyuddin As Subkiy dalam Fatawa-nya, beliau berhujjah 

dengan hal itu seraya menuturkan Hadist: 

 )من رمى مسلماً بالكفر أو قال عدو اهللا إال حار عليه (
“Siapa menuduh kafir orang muslim” atau menyatakan “Wahai musuh Allah” maka tuduhan itu 

kembali kepadanya.” Terus berkata: (Sedangkan mereka itu telah terbukti mengkafirkan 

sejumlah orang yang telah pasti menurut kita keimanannya, maka wajiblah kita memvonis 

mereka itu kafir sesuai tuntunan khabar syar’i…) hingga ucapannya (sedangkan keyakinan 

mereka terhadap Islam secara global dan pengamalannya terhadap kewajiban-kewajibannya 

adalah tidak bisa menyelamatkan mereka dari vonis kafir, sebagaimana hal itu tidak bisa 

menyelamatkan orang yang sujud pada berhala)2 

Dan ringkasan uraian setelah penuturan pendapat-pendapat seputar hadist-hadits 

itu, sesungguhnya melanggar batasan-batasan Allah dalam hukum yang berbahaya ini 

adalah telah membinasakan, di mana tidak berani mencelupkan diri ke dalamnya kecuali 

orang yang tipis wara’-nya lagi mengenteng-enteng agamanya, karena kalau tidak demikian 

keadaannya maka sesungguhnya di dalam hadits-hadits yang lalu itu telah terdapat 

ancaman yang cukup membuat jera bagi orang-orang yang memiliki hati yang sehat dari 

berani berbicara dalam bab ini kecuali atas dasar ilmu dan bashirah dengan disertai kehati-

hatian yang lazim terhadap dienya. Karena suatu dosa dinamakan kekafiran lewat lisan 

Rasullulah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah seperti dosa-dosa yang lainnya. Bisa jadi ia 

adalah memang kekafiran yang sebenarnya, yaitu mengeluarkan dari millah sesuai salah 

satu sisi makna dari makna-makna yang telah lalu atau bisa jadi sebagai sarana yang 

menyebabkan dan menghantarkan kepada kekafiran atau bisa jadi minimalnya sebagai salah 

satu macam dosa besar. Sesunguhnya ancaman ini sebagaimana yang telah lalu adalah 

tergolong tanda-tanda dan ciri-ciri dosa besar, dan ia itu tergolong jenis ancaman bagi 

pembunuh orang mu’min. Bila saja ancaman ini dengan gambarannya yang seperti itu yang 

telah engkau ketahui telah datang berkenaan dengan takfir seseorang terhadap satu orang 

muslim saja, maka apa gerangan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang 

tahawwur (serampangan) berupa pengkafiran umum jumhur kaum muslimin, karena 

beberapa syubuhat yang ada pada mereka yang tidak sekuat dalil-dalil syar’iyyah...?? tidak 

diragukan lagi bahwa pemahaman ini di samping sesat dan rusak serta batil yang hanya bisa 

laku di kalangan yang ada penyakit di dalam hatinya atau ada kedengkian kepada kaum 

muslimin, atau tersesat dan ‘ujub dengan diri sendiri agar dia mengecualikan dirinya dan 

                                                 
1
 Dari Fathul Bari Kitab Istitabatil Murtaddin… (Bab Man Taraka Qitalal Khawarij Lit-Ta’liif wa li-Ala Yunaffiran Nas ‘Anhu) 

2 
Dari Fathul Bari kitab Istitabatil Murtaddin… (Bab  Man Taraka Qitalal Khawarij Lit-Ta’liif wa li-Ala Yunaffiran Nas ‘Anhu) 
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memilihnya di antara ribuan dan bahkan jutaan orang yang dia vonis binasa, sedangkan 

pada hakekatnya dialah yang paling binasa sebagai mana yang diriwayatkan Muslim dalam 

Shahih-nya dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu bahwa Rasululah bersabda: 

 )إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلُكهم ( 
“BiIa sesorang berkata “manusia binasa” maka dialah yang paling binasa”. 

Dan diriwatkan oleh Malik dan Abu Dawud, sebagaimana yang disebutkan oleh Al 

Mundziriy dalam At-Targhib, dan berkata (Dan Malik menafsirkannya: Bila dia mengatakan 

hal itu sebagai ‘ujub dengan  dirinya lagi meremehkan orang lain, maka dia yang lebih 

binasa dari pada mereka, karena dia tidak mengetahui rahasia-rahasia Allah pada 

penciptaan-Nya).  

An Nawawy berkata: أھلكھم diriwayatkan dengan dua bentuk yang masyhur (kaf 

dengan baris U = ku) dan (kaf dengan baris A = ka) sedangkan (kaf dengan baris U = ku) 

adalah yang lebih masyhur… Al Humaidiy berkata dalam Al Jam’u Baina Ash Shahihain 

(Rafa’ adalah lebih masyhur dan maknanya adalah orang yang paling binasa… Para ulama 

sepakat bahwa celaan ini bagi orang yang mengatakannya dengan cara meremehkan 

manusia dan menyepelekannya, menonjolkan dirinya atas mereka dan menjelek-jelekkan 

keadaan mereka, karena dia tidak mengetahui rahasia Allah pada mahluk-Nya. Mereka 

berkata: Adapun orang yang mengatakan hal itu dalam rangka mereka sedih terhadap apa 

yang dia lihat pada dirinya dan pada manusia berupa kekurangpedulian terhadap urusan 

dien ini, maka tidak apa-apa). 

Dan di antara jenis hal itu juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari 

Jundub Ibnu Abdillah radliyallahu ‘anhu, berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

berkata:  

من ذا الذي يتأىل علّي أن ال أغفر له ؟ إين قد غفرت  :قال رجل واهللا ال يغفر اهللا لفالن ، فقال اهللا عز وجل( 
 ). له وأحبطت عملك  

“Seorang laki-laki berkata: “Demi Allah, Allah tidak mengampuni si Fulan,” maka Allah ‘Azza 

Wajalla berkata: Siapa yang lancang menyumpahi Aku bahwa Aku tidak mengampuninya? 

Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan telah Aku hapuskan amalanmu”.  

Dan sejalan dengan bab ini juga apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al 

Mustadrak (2/27) dan berkata Shahihul Isnad dan disetujui oleh Adz Dzahabiy dari Abdullah 

Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

 ). من قال يف مؤمن ما ليس فيه حبس يف ردغة اخلبال حىت يأيت باملخرج مما قال....(
“Siapa berkata tentang orang mu’min apa yang tidak ada padanya maka ia ditahan pada Radghatul 

Khabal sehingga ia datang dengan jalan keluar dari apa yang dia ucapkan”.  

Dan saya akhiri bahasan ini dengan ucapan-ucapan yang terpencar-pencar dari 

ungkapan-ungkapan ahlul ilmi tentang tahdzir dari sikap tergesa-gesa dan serampangan 

dalam mengkafirkan kaum muslimin, saya telah mengumpulkannya buat anda di samping 

apa yang telah lalu agar kamu bertambah bashirah dan kehati-hatian dalam bab ini. 
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•••• Adz Dzahabiy berkata dalam Siyar A’lamin Nubalaa (15/88): (Saya telah melihat 

ungkapan Al Asy’ariy (133 H) yang mengagumkan saya, dan ia itu tsabit diriwayatkan oleh 

Al Baihaqiy, saya mendengar Aba Hazim Al ‘Abdariy, saya mendengar Zahir  Ibnu Ahmad 

As Sarkhasiy berkata: Tatkala telah dekat kehadiran ajal Abul Hasan Al Asy’ariy di rumah 

saya di Baghdad, beliau memanggil saya, maka sayapun mendatanginya, terus beliau 

berkata: Jadilah kamu saksi bagi saya sesungguhnya saya tidak mengkafirkan seorangpun 

dari Ahlul Qiblat karena semuanya mengisyaratkan pada sembahan yang satu, namun ini 

semua hanyalah perselisihan ungkapan-ungkapan, Adz Dzahabiy berkata setelahnya: Saya 

berkata: Dan dengan seperti ini saya berkeyakinan, dan begitu juga guru kami Ibnu 

Tamiyyah berkata: Saya tidak mengkafirkan seorangpun dari umat ini, dan berkata: Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

 فمن الزم الصلوات بوضوء فهو مسلم “ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن

“Tidak ada yang menjaga terhadap wudhu kecuali orang mu’min maka siapa yang berkomitmen atas 

shalat dengan wudhu maka dia muslim). Selesai.  

Saya berkata: Dan ucapannya (karena semuanya mengisyaratkan kepada sembahan 

yang satu); Menjelaskan bahwa keengganan beliau dalam takfir hanyalah terhadap ahli 

tauhid bukan terhadap ahlis syirik wat tandid, maka ingatlah akan hal ini, karena inilah yang 

kami hati-hatikan dari serampangan, dan waspadalah dari permainan pada mulabbisin (para 

pembawa pengkaburan) dan mudallisin (para pembuat manipulasi) yang memanfaatkan 

perkataan ini dan menggunakannya dalam membela musuh-musuh millah dan dien ini dari 

kalangan para thaghut muharibin. 

•••• Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata rahimahullah (456): (Kami tidak menamai 

suatu nama dalam syari’at ini kecuali bila Allah ta’ala memerintahkan untuk menamainya 

atau Allah membolehkannya bagi kita dengan nash untuk menamainya, karena kita tidak 

mengetahui maksud Allah ‘Azza wa Jalla dari kita kecuali dengan wahyu yang datang dari-

Nya kepada kita, karena masalahnya demikian maka sesungguhnya  Allah ‘Azza wa Jalla 

berfirman seraya mengingkari orang yang menamai di dalam syari’at ini suatu nama tanpa 

izin-Nya ‘Azza Wa Jalla:  

÷βÎ) }‘Ïδ HωÎ) Ö !$ oÿôœr& !$ yδθßϑçGø‹®ÿxœ öΝ çFΡr& /ä.äτ !$t/# u uρ !$ ¨Β tΑt“Ρ r& ª!$# $ pκÍ5 ÏΒ ?≈ sÜ ù= ß™ 4 βÎ) tβθãèÎ7−Ftƒ āωÎ) £©à9$# $ tΒuρ “uθôγ s? ß§ à�Ρ F{ $# ( ô‰s) s9 uρ 

Ν èδ u !% y` ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“y‰çλ ù;$# ∩⊄⊂∪   ÷Πr& Ç≈ |¡ΣM∼Ï9 $ tΒ 4 ©_ yϑs? ∩⊄⊆∪    

“Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu, bapak-bapak kamu mengada-adakannya:  Allah tidak 

menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya, mereka tidak lain hanyalah mengikuti 

sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya setelah datang 

petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala apa yang 

dicita-citakannya?” (An Najm: 23-24) 

Dan firman-Nya ta’ala: 

zΝ ¯= tæuρ tΠyŠ#u u !$ oÿôœF{$# $ yγ ¯= ä. §Ν èO öΝ åκyÎz÷tä ’ n?tã Ïπ s3 Í×̄≈ n= yϑø9 $# tΑ$ s) sù ’ ÎΤθä↔Î6 /Ρ r& Ï !$ yϑó™ r'Î/ Ï Iωàσ̄≈ yδ βÎ) öΝ çFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪   (#θä9$ s% 

y7oΨ≈ysö6ß™ Ÿω zΝ ù= Ïæ !$ uΖs9 āωÎ) $tΒ !$ oΨtF ôϑ̄= tã ( y7̈Ρ Î) |MΡr& ãΛÎ= yèø9 $# ÞΟŠÅ3 pt ø:$# ∩⊂⊄∪   
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“Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian 

mengemukannya kepada para malaikat, lalu berfirman: “Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu 

jika kamu memang benar, mereka menjawab: Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain 

dari apa yang telah engkau ajarkan.” (Al Baqarah: 31-32) 

Maka sahlah (benarlah, ed-) bahwa tidak ada (hak) penamaan yang mubah baik 

malaikat ataupun manusia tanpa izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan siapa yang menyelisihi 

hal ini, maka dia telah mengada-adakan kebohongan atas Allah ‘Azza Wa Jalla serta dia telah 

menyalahi Al-Qur’an. Kami tidak menamakan mu’min kecuali kepada orang yang telah 

Allah ‘Azza Wa Jalla namakan sebagai orang mu’min dan kita tidak menggugurkan nama 

iman setelah itu melekat pasti kecuali dari orang yang telah Allah ‘Azza Wa Jalla gugurkan 

hal itu darinya) Al Fashl Fil Milal Wal Ahwa Wan Nihal 3/191. 

•••• Al Imam Ibnu Abdi Barr (463H) berkata dalam At Tamhid 17/22: (Sesungguhnya 

setiap orang yang telah tetap baginya ikatan Islam di suatu waktu dengan ijma kaum 

muslimin kemudian dia melakukan dosa atau melakukan takwil, dan mereka (para ulama) 

berselisih setelahnya tentang status keluarnya dia dari Islam, maka perselisihan mereka 

setelah adanya kesepakatan itu tidaklah memiliki makna yang mengharuskan suatu hujjah, 

dan tidak dikeluarkan dari Islam suatu yang telah disepakati atas keislamannya kecuali 

dengan kesepakatan lain atau Sunnah Tsabitah yang tidak ada yang menetangnya. 

Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan mereka itu adalah Ahlul Fiqh wal Atsar telah 

sepakat bahwa seseorang itu tidak dikeluarkan dari Islam dengan sebab dosanya meskipun 

sangat besar, dan dalam hal ini ahlul bid’ah menyelisihi Ahlul Sunnah, maka yang wajib 

dalam teori (keilmuan) adalah tidak boleh dikafirkan kecuali orang yang telah disepakati 

oleh semua atas pengkafirannya atau telah tegak atas pengkafirannya dalil yang tidak 

terbantahkan baik dari Kitab atau Sunah). 

•••• Al Qadli ‘Iyadl telah menukil dari Abul Ma’aly (478) ucapannya: (Sesungguhnya 

memasukan orang kafir ke dalam millah atau mengeluarkan seorang muslim (dari millah) 

adalah hal besar dalam dien ini). 

Dan ada faidah di dalam ucapannya bahwa memasukan orang kafir ke dalam millah 

dan kesaksian akan keislaman dia secara batil adalah tidak kurang bahayanya dari 

mengeluarkan seorang muslim darinya, maka para pencari kebenaran hendaklah hati-hati 

dari dua sandungan ini, keduanya sangat berbahaya.  

•••• Al Qadli ‘Iyadl menukil juga (544 H) dalam Asy Syifa dalam (Pasal Tahqiqul Qaul 

Fi Ikfaril Muta-awwililn) dari para ulama muhaqqiqin ucapan meraka: (Sesungguhnya wajib 

hati-hati dari takfir pada Ahlul Takwil, karena menghalalkan darah orang-orang yang shalat 

lagi bertauhid adalah berbahaya, dan keliru dalam membiarkan seribu orang kafir lebih 

ringan dari keliru dalam menumpahkan secangkir dari darah satu orang muslim). (2/277).  

Ungkapan ini dekat dengan ungkapan Al Ghazaliy (505 H) dalam kitabnya (At 

Tafriqah Bainal Iman Waz Zandaqah), bisa saja Al Qadliy memaksudkannya dalam 

pengisyaratannya itu namun ia tidak menyebutkan namanya karena ia memiliki banyak 

kritikan atas kitabnya itu.1 

                                                 
1
  Sebagaimana beliau telah mengisyaratkan kepada sebagian darinya dalam Asy Syifa 2/280-281 dan ungkapannya akan ada bahasan 

kaidah “Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir”. 
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•••• Dan ungkapan Al Ghazaliy dalam At Tafriqah: (Dan yang mesti (dilakukan) 

adalah hati-hati dari takfir selama masih ada jalan keluar karena pembolehan (penumpahan) 

darah orang-orang yang shalat lagi mengakui tauhid adalah sikap keliru, sedangkan sikap 

keliru dalam meninggalkan seribu orang kafir dalam hidup ini adalah lebih ringan dari 

kekeliruan dalam menumpahkan darah satu orang muslim) 

•••• Al Qurthubiy (671 H) dalam Al Mufhim: (Dan bab takfir adalah bab yang 

berbahaya dan kami tidak akan menukar sesuatupun dengan keselamatan). Dari Fathul Bari 

Kitab Istitabatul Murtaddin..... (Bab Man Taraka Qitalal Khawarij) 

•••• Ibnul Wazir telah menetapkan mutawatir-nya hadits-hadits tentang larangan 

mengkafirkan orang muslim dalam kitabnya (Iitsarul Haq ‘Anil Khalqi) beliau rahimahullah 

berkata: (Dan dalam gabungan itu terdapat dalil yang menyaksikan keabsahan kecaman 

keras terhadap takfir orang mu’min dan mengeluarkannya dari Islam sedang dia itu bersaksi 

akan tauhid, kenabian dan terkhusus dia itu menegakkan rukun-rukun Islam, menjauhi 

dosa-dosa besar dan nampak tanda-tanda kejujurannya dalam tashdiq dia, karena 

kekeliruannya adalah bid’ah, siapa tahu orang yang mengkafirkan itu tidak selamat dari 

yang sepertinya atau yang dekat darinya, karena sesungguhnya ‘ishmah (keterjagaan) itu 

bisa terangkat, sedangkan husnudhdhan seseorang terhadap dirinya tidaklah memestikan dia 

selamat dari hal itu, baik secara akal ataupun syari’at, bahkan justru fenomena umum pada 

ahlul bid’ah adalah sikap sangat ‘ujub dengan diri sendiri dan menganggap baik bid’ah 

mereka. Padahal telah banyak atsar yang menjelaskan bahwa sikap bangga dengan diri 

sendiri itu adalah termasuk hal-hal yang membinasakan, sebagaimana dalam hadits Abu 

Tsa’labah Al Khusyanniy yang diriwayatkan Abu Dawud dan At Tirmidzi, dan dari Ibnu 

‘Amar secara marfu’:  

 )شح مطاع ، وهوًى متبع ، وإعجاب املرء بنفسه :ثالث مهلكات( 
“Tiga hal yang membinasakan: Kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti dan kebanggaan 

seseorang dengan dirinya sendiri”. 

Dan dalil hukuman dalam hal itu adalah sesungguhnya engkau melihat orang-orang 

sesat adalah manusia yang paling ‘ujub, paling sesat, dan paling mencap kebinasakan 

manusia dan paling meremehkan mereka, kita memohon ampunan dan keselamatan dari itu 

semua). Hal: 425 dan yang sesudahnya.  

Dan beliau berkata: (Dan Khawarij telah dihukum dengan hukuman yang paling 

dahsyat, dan dicela dengan celaan yang paling buruk atas sikap mereka mengkafirkan 

orang-orang muslim yang maksiat padahal mereka menganggap besar dalam hal itu 

terhadap maksiat-maksiatnya kepada Allah ta’ala dan pengagungan mereka terhadap Allah 

ta’ala dengan cara mengkafirkan orang yang maksiat kepada-Nya, maka orang yang 

mengkafirkan itu tidak merasa aman dari keterjatuhan ke dalam dosa yang seperti dosa 

                                                                                                                                                         
Yang perlu diingat bahwa semua ungkapan Al Ghazaliy dan contoh-contohnya dalam kitabnya At Tafriqah adalah seputar takfir dalam bab-

bab Al Asma Wash Shifat dan yang lainnya, maka hendaklah orang yang menelaahnya selalu memperhatikan hal ini, supaya setelah itu dia 

mengetahui permainan dan talbis sebagian Murji’ah Gaya Baru dalam menggiring ungkapan itu bukan pada posisinya dan 

memposisikannya bukan pada tempatnya dan mempergunakannya untuk membela kaum musyirikin dan pembelaan terhadap para 

thaghut masa kini serta upaya menutup-nutupi (kekafiran) mereka.  
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mereka, sedangkan ini adalah bahaya yang besar dalam dien ini, sehingga bersikap hati-hati 

di dalamnya adalah sikap setiap orang yang bijak lagi cakap). Hal (447).  

•••• Syaikh Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abbdil Wahhab berkata: (Dan secara 

umum, wajiblah atas orang yang jujur pada dirinya agar tidak berbicara dalam masalah ini 

kecuali dengan dasar ilmu dan burhan dari Allah, dan hendaklah hati-hati dari 

mengeluarkan orang dari Islam dengan sekedar pemahamannya dan anggapan baik 

akalnya, karena mengeluarkan dari Islam atau memasukan orang ke dalamnya adalah 

tergolong urusan terbesar dien ini. Dan sungguh syaitan telah menggelincirkan mayoritas 

manusia di dalam masalah ini, sekelompok orang di buatnya taqshir sehingga mereka 

menghukumi keislaman orang yang mana nash-nash Al Kitab dan As Sunnah telah 

menunjukkan kekafirannya. Dan syaitan telah membuat kelompok lain melampaui batas, di 

mana mereka mengkafirkan orang yang telah dihukumi muslim oleh Al-Kitab, As Sunnah 

beserta Ijma). Ad Durar As-Saniyyah 2/217.  

TANBIH  

Orang-Orang Yang Tidak Tercakup Dalam Ancaman Takfir Di Atas  

Telah engkau ketahui dari uraian yang lalu bahwa ancaman yang lalu itu hanyalah 

bagi orang yang mengkafirkan saudaranya yang muslim tanpa dalil shahih yang sharih dari 

syari’iy, sehingga masuk di dalamnya setiap orang yang mengkafirkannya dengan dorongan 

hawa nafsu atau perseteruan atau fanatisme, atau golongan, atau kedengkian, permusuhan 

dan hasud, atau pengkafirannya terhadap saudaranya itu bersumber sebagai celaan. Dan di 

antara hal itu adalah mengkafirkan Jamahir kaum muslimin bil umum atau yang lainnya 

yang termasuk dalam kategori ghuluw dalam takfir.  

Dan sudah pasti tentunya tidak masuk di dalam hal itu takfir orang yang telah  Allah 

nashkan tentang pengkafirannya, seperti Yahudi, Nasrani dan agama-agama lainnya.  

Dan begitu juga keadaannya pada pengkafiran orang-orang yang telah diijmakan 

atas pengkafirannya, seperti para thaghut yang dibadati selain Allah dan para pelaku 

kemusyrikan lainnya.  

Begitu juga kaum murtaddin yang menolak dari syari’at Allah dan para anshar 

mereka, sungguh para sahabat telah berjima setelah munadharah (berdiskusi) yang terjadi 

antara Abu Bakar dan Umar atas takfir orang-orang yang menolak dari sebagian ajaran-

ajaran Islam seperti zakat dan lainya…. Sehinga lebih utama lagi masuk di dalamnya orang-

orang yang menolak dari syari’at Islam secara keseluruhan yang mana mereka itu tawalli 

(loyalitas penuh) kepada musuh-musuh Allah dari dari kalangan kafir timur dan barat yang 

membenci apa yang telah Allah turunkan, lagi mereka memerangi Auliyaullah dan anshar 

syari’at-Nya, juga mereka mendukung orang-orang kafir dan murtaddin atas para 

muwahhidin, membuat Undang-Undang kafir, yang menghalalkan dan membolehkan apa 

yang Allah haramkan, seperti riddah, khamr, riba, zina dan hal-hal haram lainya, yang 

menetapkan hukum selain apa yang telah Allah turunkan yang ber-tahakum kepada para 

thaghut timur dan barat, yang melegalkan lagi menjaga dan melindungi segala macam 

kekafiran, celaan dan perolok-olokan terhadap dien ini.... Dan kekafiran-kekafiran mereka 

lainya yang beraneka ragam yang sebagianya telah kami rinci di tempat lain. Sesungguhnya 
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kekafiran para thaghut dan ansharnya itu adalah kefafiran yang berlipat ganda lagi nyata 

jelas terbukti pada diri mereka juga menyakinkan dengan sebab-sebab yang beraneka 

ragam, yang mayoritasnya tergolong sebab-sebab dhahir lagi jelas bahkan pengkafirannya 

diijmakan oleh para ulama. 

Dan masing-masing sebab itu memiliki dalil-dalil yang sudah ma’lum dan rincian-

rincianya yang ma’ruf di tempat tempatnya, yang sangat panjang bila kita bahas. Namun di 

sini kami ingin mengisyaratkan dan mengingatkan saja, sedangkan rinciannya ada di tempat 

yang layak.  Dan sungguh Syaikhul Islam berkata dalam fatwanya tentang Tattar: 

مع كوم يصومون ويصلون ، ومل يكونوا يقاتلون مجاعة  –وإذا كان السلف قد مسوا مانعي الزكاة مرتدين ( 
 ) 28/289(أهـ جمموع الفتاوى !) فكيف مبن صار مع أعداء اهللا ورسوله قاتًال للمسلمني ؟ –املسلمني 

“Bila saja salaf telah menamakan orang-orang yang menolak bayar zakat sebagai kaum 

murtaddin, padahal mereka itu shaum lagi shalat, dan salaf itu tidak memerangi jama’ah 

kaum muslimin, maka apa gerangan dengan orang yang bergabung dengan musuh-musuh 

Allah dan Rasul-Nya lagi memerangi kaum muslimin)”. Majmu Al Fatawa 28/289. 

Sehingga tidak ada ancaman bagi orang yang mengkafirkan orang-orang semacam 

itu, dan itu tidak tergolong ghuluw dalam takfir sama sekali, bahkan ia wajib atas setiap 

muslim dan muslimah agar mereka itu berada di atas bashirah dalam dien mereka. 

Pelakunya justru mendapatkan pahala karena dia itu komitmen dengan hukum syari’at dan 

kewajiban dieniyyah, yaitu mengkafirkan orang yang telah dikafirkan Allah ta’ala dan 

Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan ini agar dia bisa mengetahui konsekuensi-

konsekuensi hukum syar’iy ini pada urusan-urusan agama dan dunianya serta kewajiban-

kewajiban dia berupa taklif-taklif syar’iyyah yang berkaitan dengan hal itu, berupa 

keberlepasan diri, memusuhi, jihad, dan i’dad untuk menghadang kekafiran yang 

merambah negeri kaum muslimin dan hukum-hukum syari’iy lainnya yang sebagiannya 

telah diisyaratkan.  

Dan begitu juga tidak masuk dalam ancaman yang lalu, orang yang mengkafirkan 

orang yang melakukan salah satu sebab kekafiran yang telah dinashkan Allah ta’ala atau 

Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam atas pengkafiran pelakunya dengan nash yang sharih 

kemudian nampak baginya –padahal dia sudah mengerahkan kemampuannya dalam 

meninjau syuruth dan mawani’– bahwa pelaku sebab kekafiran tersebut telah terhalang dari 

pengkafirannya oleh salah satu penghalang atau salah satu syarat takfir tidak terpenuhi 

yang mana hal itu tidak nampak baginya saat dia mengkafirkannya.  

Sesungguhnya hal ini sama sekali tidak tercakup oleh ancaman yang lalu sedangkan 

keadaannya seperti itu, dan ini sama sekali bukan tergolong ghuluw dalam takfir, terutama 

bila faktor pendorong terhadap takfir ini adalah ghirah terhadap kehormatan syari’at bukan 

hawa nafsu, ‘ashabiyyah dan yang lainnya.  

Oleh karena itu Al Iman Al Bukhari rahimahullah membuat bab buat hadits-hadits 

lalu dengan ucapannya (Bab Man Kaffara Akhaahu Bi Ghairi Ta’wiil Fahuwa Kamaa Qaala) 

kemudian berkata dalam bab yang sesudahnya (Bab Man Lam Yara Ikfar Man Qala Dzalika 

Muta’awwilan Au Jahilan) dan di dalamnya beliau menuturkan ucapan Umar radliyallahu 

‘anhu kepada Hathib Ibnu Abi Balta’ah, bahwa dia munafiq, dan hadits Mu’adz Ibnu Jabal 



40     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

yang panjang di dalam shalat dengan kaumnya dan ucapannya tentang orang yang shalat 

menyendiri, bahwa dia munafiq. 

•••• Syaikhul Islam Ibnu Ta’miyyah setelah menuturkan hadits: 

  ) ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ( 
“Janganlah kalian kembali kafir setelahku, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain”  

Dan hadits: 

  )يا كافر ، فقد باء ا أحدمها  :إذا قال املسلم ألخيه( 

“Bila orang muslim berkata kepada saudaranya “Hai Kafir” maka salah seorangnya telah kembali 

dengannya,” beliau berkata: (Dan hadits-hadits ini semuanya ada di dalam kitab-kitab hadits 

yang shahih, dan bila saja orang muslim melakukan ta’wil dalam berperang atau takfir maka 

dia itu tidak dikafirkan dengan sebab itu, sebagaimana ucapan Umar Ibnu Khaththab 

kepada Hathib Ibnu Abi Balta’ah: “Wahai Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang munafiq 

ini,” dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengkafirkan ini dan yang itu, namun justru 

beliau menyaksikan jaminan surga bagi semua…) Majmu Al Fatawa 3/284 

•••• Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Zadul Ma’aad: (Pasal tentang Isyarah 

pada faidah fiqh yang ada pada Futuh Makkah): (Dan di dalamnya ada faidah: Bahwa 

seseorang bila menisbatkan orang muslim kepada nifaq dan kufur seraya menta’wil dan 

marah karena Allah, Rasul-Nya dan Dien-Nya bukan karena hawa nafsunya dan 

kepentingannya, maka dia itu tidak dikafirkan dengan hal itu, bahkan dia itu tidak dosa 

dengannya, justru dia itu diberi pahala atas niat dan maksudnya. Dan ini berbeda dengan 

ahlul ahwa wal bida’, di mana mereka itu mengkafirkan dan membid’ahkan dengan sebab 

menyelisihi hawa nafsu, bid’ah dan paham mereka, sedangkan merekalah yang lebih utama 

akan hal itu dari orang yang mereka kafirkan dan mereka bid’ahkan). 3/423 

•••• Al Hafidh berkata dalam Al Fath di Kitab Ash-Shalah (1/523) tentang faidah-faidah 

hadits yang di dalamnya terdapat ucapan seseorang tentang Malik Ibnu Ad Dukhsyun 

bahwa dia munafiq dan membela-bela kaum munafiqin (Dan sesungguhnya orang yang 

menisbatkan orang yang menampakkan keislaman terhadap nifaq dan yang lainnya dengan 

qarinah yang ada padanya, adalah tidak dikafirkan dan tidak dihukami fasiq dengan hal itu, 

namun justru dia itu diudzur dengan sebab hal itu).  

•••• Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab dalam 

Ad Durar As Saniyyah: (Seandainya dikira-kirakan bahwa seorang dari kaum muslimin 

berkata tentang orang-orang yang telah melumuri diri dengan hal-hal yang mana para 

ulama telah menegaskan bahwa itu adalah kekafiran seraya bersandar dalam hal itu kepada 

Al Kitab dan As Sunnah, dengan dorongan ghirah terhadap Allah dan benci terhadap apa 

yang dibenci Allah dari amalan-amalan itu, maka tidaklah boleh bagi seseorangpun untuk 

mengatakan tentang orang itu: (Siapa yang mengkafirkan orang muslim maka dia kafir). Hal 

132 dari kitab Al Jihad.  

•••• Dan masih dalam juz Al Jihad hal 174 bahwa Al Mutawakkil berkata kepada Ibnu 

Az Zayyat: “Wahai anak wanita pelaku zina,” dan dia menuduh zina ibunya, Al Imam 
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Ahmad rahimahullah berkata: “Saya berharap Allah mengampuni dia,” karena melihat niat 

baiknya dalam membela sunnah dan membungkam bid’ah.  
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PASAL KEDUA 

Syarat-Syarat Dan Mawani Serta Sebab-Sebab Takfir 

 

 

Dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu dan juga kami, sesungguhnya hukum 

syar’iy yang berbahaya ini (baca: takfir ini) memiliki syuruth, mawani (penghalang-

penghalang) dan sebab-sebab yang wajib kamu perhatikan, pertimbangkan serta ketahui. 

Sungguh banyak kalangan melakukan taqshir dalam memahaminya, mempelajarinya serta 

memperhatikannya sehingga mereka menebaskan pedang-pedang dan tombak-tombak takfir 

terhadap umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mereka tidak membedakan 

antara orang baik dengan orang jahat dan orang kafir. 

Bersama itu semua, sudah menjadi hal yang maklum di kalangan ulama muhaqqiqin 

(bahwa nash-nash ancaman yang ada di dalam Al Kitab dan As Sunnah, serta nash-nash 

para ulama tentang takfir, tafsiq dan yang serupa dengan, tidaklah memastikan melekatnya 

status hukum itu pada orang mu’ayyan (tertentu), kecuali bila syarat-syaratnya ada dan 

mawani’-nya tidak ada, dalam hal itu tidak ada pebedaan antara ushul dan furu’...). Majmu 

Al Fatawa karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 10/215. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan (bahwa maqalat (pernyataan/ 

pendapat) yang merupakan kekafiran berdasarkan Al Kitab, As Sunnah dan Ijma, dikatakan 

ia adalah kekafiran dengan ungkapan yang muthlaq, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh 

dalil-dalil syar’iy, karena Al Iman adalah termasuk hukum-hukum yang diambil dari Allah 

dan Rasul-Nya, hal itu bukan termasuk apa yang dihukumi oleh manusia di dalamnya 

dengan praduga dan hawa nafsu mereka. Namun tidak wajib divonis pada setiap individu 

yang mengatakan hal itu bahwa dia itu kafir sampai terpenuhi padanya syuruth takfir dan 

mawani’nya tidak ada...). Majmu Al Fatawa 35/101. 

Dan beliau rahimahullah telah menyebutkan 12/266 dua pokok agung dalam bab 

takfir: 

Pertama: Bahwa ilmu, iman dan petunjuk adalah berada pada apa yang dibawa Rasul 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dan bahwa menyelisihi hal itu adalah kekafiran secara muthlaq. 

Menafikan sifat adalah kekafiran, mendustakan bahwa Allah dilihat di akhirat atau 

mendustakan bahwa Dia berada di atas Arasy atau mendustakan bahwa Al Qur’an adalah 

Firman-Nya atau mendustakan bahwa Dia mengajak bicara Musa atau mendustakan bahwa 

Dia menjadikan Ibrahim sebagai Khalil adalah kekafiran. 

Kedua: Bahwa takfir ‘am (umum) -seperti ancaman umum- adalah wajib dilontarkan secara 

mutlaq dan umum dan adapaun menvonis pada orang mu’ayyan bahwa dia kafir atau 

dipastikan masuk neraka, maka ini tergantung pada dalil mu’ayyan, karena hukum ini 

tergantung terhadap keterpenuhan syarat-syaratnya dan tidak ada mawani’-nya. 

Sebagaimana beliau rahimahullah menuturkan perselisihan kaum mutaakhkhirin 

tentang kekafiran Jahmiyyah dan yang lainnya, apakah ia kekafiran yang mengeluarkan dari 

millah atau tidak, serta perselisihan mereka perihal kekekalan mereka di neraka, kemudian 
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berkata: (Dan hakekat masalahnya adalah bahwa mereka itu terkena dalam lafadh-lafadh 

umum pada ucapan para imam seperti apa yang menimpa (mengenai) orang-orang yang 

terdahulu dalam lafadh-lafadh umum pada nash-nash syar’iy. Setiap kali mereka melihat 

para imam mengatakan: (Siapa yang menyatakan ini maka ia kafir) maka si pendengar meyakini 

bahwa lafadh ini mencakup setiap orang yang mengatakannya, dan mereka tidak 

memperhatikan bahwa takfir itu memiliki syuruth dan mawani’ yang bisa jadi tidak 

terpenuhi pada orang mu’ayyan, dan bahwa takfir muthlaq itu tidak memastikan takfir 

mu’ayyan kecuali bila syuruth terpenuhi dan mawani’ tidak ada, ini diperjelas dengan realita 

bahwa Al Imam Ahmad dan seluruh para imam yang melontarkan ‘umumat (ungkapan-

ungkapan umum) ini, ternyata mereka tidak mengkafirkan mayoritas orang yang 

mengucapkan perkataan ini secara ta’yin....) 

Kemudian beliau menuturkan penghadangan Al Imam Ahmad secara langsung 

terhadap Jahmiyyah yang memaksa manusia untuk mengatakan Al Qur’an itu makhluk dan 

menuturkan penganiayaan mereka terhadap beliau dan yang lainnya. Kemudian beliau 

menjelaskan do’a Al Imam Ahmad buat khalifah dan istighfarnya buat orang yang 

memukulnya dan memenjarakannya.... Beliau berkata (Dan seandainya mereka itu murtad 

dari Islam tentulah tidak boleh istighfar buat mereka, karena sesungguhnya istighfar buat 

orang-orang yang kafir itu adalah tidak boleh...) sampai ucapannya: (...Dan perkataan-

perkataan serta amalan-amalan dari beliau dan dari para imam lainnya adalah sangat tegas 

(menunjukkan) bahwa mereka itu tidak mengkafirkan orang-orang mu’ayyan dari kalangan 

Jahmiyyah yang mengatakan Al Qur’an itu makhluk dan bahwa Allah tidak dilihat di 

akhirat. Dan telah dinukil dari Ahmad apa yang menunjukan bahwa beliau mengkafirkan 

kalangan tertentu, maka bisa jadi disebutkan dari beliau dalam masalah ini dua riwayat, 

sehingga perlu ditinjau, atau bisa jadi hal itu ditafsirkan dengan rincian, di mana dikatakan: 

Orang yang beliau kafirkan secara ta’yin adalah karena tegaknya dalil yang menunjukkan 

bahwa syuruth telah terpenuhi padanya dan mawani’-nya tidak ada. Sedangkan orang yang 

tidak beliau takfir secara ta’yin adalah karena tidak terpenuhinya hal itu padanya,1 ini 

tentunya dengan tetap memuthlaqkan ucapannya dengan takfir secara umum). Majmu Al 

Fatawa 12/261-262.  

Kemudian beliau memulai dalam penuturan dalil-dalil atas sebagian mawan’i takfir. 

Di samping itu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengaitkan hukum-

hukum syari’at yang di antaranya adalah takfir dengan sebab-sebabnya yang dhahir (nampak 

diluar) lagi mundlabith (baku) saat ada dan tidak ada. Maka hukum dalam syari’at ini 

berputar bersama ‘illat-nya (alasannya) atau sebabnya ke mana saja ia berputar dan hukum 

itu tidak ada kecuali dengan adanya sebab tersebut. 

Dan supaya engkau di atas kejelasan di dalam agamamu pada masalah yang khathir 

(berbahaya/rentan/penting) ini, maka saya di sini akan menurutkan syuruth, mawani’ dan 

sebab-sebab takfir secara global dan akan ada tambahan rincian dan contoh bagi hal itu dalam 

pasal kekeliruan takfir, karena ia adalah praktek dan rincian bagi hal itu. 

 

                                                 
1
 Atau beliau membedakan antara orang yang mengajak kepada paham bid’ah itu dengan yang lainnya, sebagaimana yang akan datang hal 

itu dari beliau. Dan ini bisa masuk dalam kemungkinan kedua, karena orang yang mengajak (da’iyah) adalah madhaannah (tempat dugaan 

kuat adanya) ilmu dan tidak adanya penghalang kejahilan serta yang lainnya. 
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* * * 

–Syarat-Syarat Dan Mawani Takfir– 

Pertama:  Syarat-Syarat 

Syarat secara syari’at adalah sesuatu yang tidak mesti dari keberadaannya ada dan 

tidak adanya (hukum), akan tetapi mesti dari ketidakadaannya tidak adanya masyruth (yang 

disyaratkan). 

Atau silahkan katakan: ia dalam materi kita ini adalah sesuatu yang mana 

keberadaan hukum takfir itu tergantung pada keberadaannya, di mana tidak mesti dari 

keberadaannya adanya hukum, namun mesti dari ketidakadaannya tidak adanya hukum 

takfir atau kebathilannya. 

Ikhtiyar (kondisi keinginan sendiri/tidak dipaksa) umpamanya adalah satu syarat 

dari sekian syuruth takfir, (dan ia adalah lawan dari mani’/penghalang ikrah), bila ikhtiyar 

tidak ada maka tidak adalah vonis kafir itu, dan tidak mesti dari adanya ikhtiyar seseorang 

itu jatuh ke dalam kekafiran dan memilihnya. 

Syarat-syarat takfir terbagi menjadi tiga bagian: 

Bagian pertama: Syuruth pada si pelaku, yaitu dia itu: 

• Mukallaf (Baligh lagi berakal) 

• Sengaja lagi bermaksud melakukannya 

• Memilihnya sendiri dengan keinginannya 

Dan bagian ini akan datang pembahasannya dalam bahasan mawani’ yang menjadi 

lawannya, karena mawani’ itu lawannya syarat-syarat sebagaimana akan datang. 

Bagian kedua: Syuruth dalam perbuatan (yang mana ia adalah sebab hukum dan 

‘illat-nya (alasannya), dan ini dikumpulkan dalam keberadaan: si perbuatan itu adalah 

mukaffir (mengkafirkan) tanpa syubhat: 

1. Perbuatan atau ucapan mukalaf itu jelas dilalah-nya terhadap kekafiran. 

2. Dalil syar’iy yang mengkafirkan perbuatan atau ucapan itu adalah jelas dilalah-nya 

terhadap takfir juga. 

Dan bagian ini dengan kedua syaratnya akan datang penjesalannya serta penuturan contoh-

contohnya dalam (kekeliruan-kekeliruan takfir) pada takfir dengan hal-hal yang muhtamal 

(memiliki banyak kemungkinan)l. 

Bagian ketiga: Syuruth dalam Itsbat (pembuktian) perbuatan mukallaf dan itu dengan 

membuktikannya dengan cara syar’iy, bukan dengan dugaan, bukan juga dengan perkiraan 

dan hal-hal yang muhtamal atau dengan keragu-raguan. 

Dan pembuktian itu adalah: 

• Bisa jadi dengan pengakuan (sendiri) 

• Atau dengan bayyinah (bukti): yaitu kesaksian dua orang laki-laki yang adil. 

Dan bahasan ini akan datang dalam kekeliruan-kekeliruan takfir juga. 
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* * * 
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Kedua: Mawani’ 

 

Mani’ (penghalang) adalah sifat dhahir yang baku yang mesti dari keberadaannya 

ketidakadaan hukum, dan tidak mesti dari ketidakadaannya ada atau tidak adanya hukum 

itu. 

Ikrah adalah mani’ (penghalang) dari mawani’ takfir, maka mesti dari keberadaannya, 

yaitu bila seseorang dipaksa terhadap kekafiran, tidak adanya vonis kafir atau bathilnya 

vonis itu, dan tidak mesti dari ketidakadaan ikrah itu ada atau tidak adanya kekafiran itu, 

yaitu tidak mesti dalam kondisi ikhtiyar si mukallaf dan tidak keberadaannya di bawah 

paksaan dia itu melakukan atau tidak melakukan kekafiran, akan tetapi dia itu terkadang 

melakukan atau terkadang juga tidak. 

Dan dengan ungkapan lain: Mani’ adalah (sifat keberadaan yang nampak lagi baku 

yang menghalangi tetapnya suatu hukum). lihat dalam hal ini Irsyadul Fuhul karya Asy 

Syaukaniy hal 25 dan Al Wadlih karya Muhammad Sulaiman Al Asyqar hal. 31. 

Mawani’ itu adalah lawan syuruth atau antonim baginya, sehingga boleh dirasa 

cukup dalam penyebutan dengan mawani’ saja atau dengan syuruth saja, maka sesuatu yang 

ketidakadaannya menjadi syarat berarti keberadaannya adalah mani’ 

Tidak adanya satu syarat adalah mani’ dari mawani’ suatu hukum sedangkan 

ketidakadaan mani’ adalah satu syarat dari syuruth-nya. Ini adalah menurut jumhur ahli 

ushul.1 

Oleh sebab itu mawani’ juga terbagi seperti syuruth kepada tiga bagian, persis 

membandingi bagian-bagian syuruth: 

A. Bagian Pertama: Mawani’ Pada Si Pelaku: 

Yaitu sesuatu yang muncul merintangi si pelaku sehingga menjadikan dia tidak 

dikenakan dosa karena sebab ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Dan ia adalah 

yang dikenal dengan ‘awaridl ahliyyah dan ia ada dua macam: 

1. ‘Awaridl yang mereka namakan samawiyyah, karena tidak ada campur tangan si hamba 

dalam mengupayakannya, seperti shighar (masih kecil), gila, idiot dan lupa. ‘Awaridl ini 

mengangkat dosa dan sangsi hukuman dari orangnya karena tercabutnya khitbah taklif 

(beban taklif) dari dia dengan sebabnya. 

Dan dia itu hanya dikenakan perhitungan akan hak-hak manusia, seperti mengganti nilai 

barang yang dia rusak, membayar diyat dan yang lainnya, karena ia termasuk khitbah al 

wadl’i. 

Dan lawan ‘awaridl atau mawani’ ini dari syarat-syarat yang ada adalah: 

                                                 
1
 Dan sebagian mereka di antaranya Al Qarafi menyelisihi dalam hal itu dan dibantah oleh Al ‘Allamah Ibnul Qayyim, lihat Bada-i’ Al 

Fawaaid 4/12. 



48     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

• Syarat baligh dan lawannya adalah aridl shighar. 

• Syarat akal dan lawannya adalah gila dan idiot. 

• Dan syarat kesengajaan dan lawannya adalah lupa. 

2. ‘Awaridl Muktasabah yaitu yang ada macam ikhtiyar bagi si hamba dalam 

mengusahakannya: 

(a) Al Khata’ 

Dimana dia mengahantarkan pada salah ucap (yaitu: tidak adanya kesengajaan), dia 

mengucapkan kekafiran sedangkan ia tidak menyengaja dan tidak menginginkan ucapan 

atau perbuatan yang membuatnya kafir itu sendiri, tetapi memaksudkan sesuatu yang lain. 

‘Ardl atau mani’ ini menggugurkan apa yang menjadi lawannya, berupa syarat 

kesengajaan. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

}§ øŠs9 uρ öΝà6ø‹n= tæ Óy$uΖã_ !$ yϑ‹ Ïù Οè? ù'sÜ ÷z r&  ÏµÎ/ Å3≈ s9 uρ $ ¨Β ôNy‰£ϑyès? öΝ ä3 ç/θè=è%   

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa 

yang disengaja oleh hatimu”  (Al Ahzab: 5) 

Dan ditunjukkan juga oleh hadits seorang laki-laki yang kehilangan untanya di tanah 

yang tandus, kemudian tatkala dia mendapatkannya, dia berkata: “Ya Allah Engkau adalah 

hambaku dan aku adalah Tuhan-Mu”. Salah ucap karena saking bahagianya. Sebagaimana hal 

itu dikatakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.1 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Dan tidak boleh bagi seorangpun 

mengkafirkan seorang dari kaum muslimin,2 meskipun dia keliru dan salah, sehingga 

ditegakkan hujjah atasnya dan dijelaskan kebenaran terhadapnya. Orang yang telah jelas 

keislamannya dengan yakin maka tidak lenyap keislaman itu darinya dengan sebab 

keraguan, bahkan ia tidak lenyap kecuali setelah penegakkan hujjah dan penghilangan 

syubhat).” Majmu Al Fatawa 12/250 

Ibnul Qayyim rahimahullah telah berkata dalam A’lamul Muwaqqi’in 3/65-66 tentang 

mani’ ini dan beliau menetapkan bahwa tidak adanya kesengajaan adalah mani’ dari sekian 

mawani’ takfir yang mu’tabar, dan beliau berdalil dengan ucapan Hamzah radliyallahu ‘anhu 

kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Kalian ini tidak lain adalah budak-budak  milik 

bapakku”.3 

Beliau berkata: (Dan ia itu sedang mabuk karena khamr, namun Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam tidak mengkafirkannya karena hal itu, dan begitu juga sahabat yang 

membaca: 

 )قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ، وحنن نعبد ما تعبدون 

                                                 
1
 Diriwayatkan oleh Muslim, dan sebagian ulama menyertakan dalam mani’ ketidakadaan unsur sengaja dengan sebab khilaf (salah ucap) 

karena saking bahagia, khatha’ (khilaf/salah ucap) karena saking marah (ighlaq) di mana ia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Lihat 

A’lamul Muwaqqi’in 4/50: (Andai muncul darinya kalimat kekafiran dalam kondisi marah yang sangat dahsyat maka dia tidak kafir...) dan 

dalam hal itu ada perselisihan. Dan yang penting adalah wajib membedakan atas orang yang memiliki pendapat seperti itu antara orang 

yang terbiasa melakukan mukaffirat dalam kondisi marah dan ridla dengan orang yang asalnya baik dan bertaqwa. 
2
 Harus ingat sesungguhnya kaum quburiyyun dan dusturiyyun itu bukan termasuk kaum muslimin.

(pent)
 

3
 Lihat Shahih Al Bukhariy, Kitab Al Maghaziy dan yang lainnya. 
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“Katakanlah: “Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah, dan kami 

menyembah apa yang kalian sembah”. 

Dan itu terjadi sebelum pengharaman khamr,1 dan dia dengan sebab itu tidak dinilai 

kafir karena ketidakadaan unsur kesengajaan dan terlontarnya ucapan di lisan tanpa 

memaksudkan terhadap maknanya. 

Maka hati-hatilah kamu dari menelantarkan kesengajaan si pembicara, niatnya dan 

kebiasaan (adatnya), sehingga kamu aniaya terhadapnya dan terhadap syari’at serta 

menisbatkan kepada syari’at itu sesuatu yang mana ia bara’ darinya. Hal. 66. 

Beliau berkata juga dalam kitab yang sama 3/117: “Dan (Allah) tidak membangun 

hukum-hukum itu atas sekedar apa yang ada di dalam jiwa tanpa ada dilalah (indikasi) 

perbuatan atau ucapan dan tidak pula atas sekedar ucapan-ucapan padahal diketahui bahwa 

si pembicara itu tidak memaksudkan makna-maknanya dan tidak memiliki pengetahuan 

tentangnya, namun justru (Allah) memaafkan bagi umat ini apa yang dibisikkan oleh 

jiwanya selama dia tidak melakukannya atau mengucapkannya, dan Dia memaafkan 

baginya apa yang dia ucapkan seraya salah ucap atau lupa atau dipaksa atau tidak 

mengetahui (makna)nya, bila dia tidak memaksudkan makna yang dia ucapkan atau 

menyengaja kepada makna tersebut. Bila berkumpul kesengajaan dan dilalah yang berbentuk 

ucapan atau perbuatan, maka hukum itu terbangun. Ini adalah kaidah syar’iyyah dan ia 

termasuk tuntutan keadilan Allah, hikmah-Nya dan rahmat-Nya”. 

Faidah: Mungkin dijadikan dalil untuk mani’ (hilangnya kesengajaan) juga apa yang 

tsabit berupa pengampunan terhadap apa yang muncul dari sebagian isteri-isteri Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap diri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam karena dorongan 

cemburu; berupa ucapan-ucapan yang tidak boleh seorangpun melontarkannya terhadap 

beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

 Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Bab Apakah Wanita 

Boleh Menghibahkan Dirinya Kepada Seseorang dari Kitab Nikah dan di dalamnya bahwa 

tatkala turun firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

 Åeö�è? tΒ â !$ t± n@ £åκ÷] ÏΒ  

“Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-

isterimu)...” (Al Ahzab: 51) 

Aisyah berkata: 

 يا رسول اهللا ما أرى ربك إال يسارع يف هواك
                                                 
1
 Oleh sebab itu para ulama berselisih tentang orang yang mengucapkan kalimat kekafiran saat mabuk, sebagian mereka memandang 

bahwa orang yang mabuk berat yang tidak mengetahui apa yang dia ucapkan adalah tidak dianggap ucapannya baik riddah maupun Islam. 

Syaikhul Islam berkata: (Tidak divonis kafir menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama sebagaimana thalaq-nya juga 

tidak sah dalam pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama, meskipun perselisihan dalam hukumnya adalah masyhur) 10/39 

Dan lihat A’lamul Muwaqqiin 5/49 dan orang yang mengatakan hal itu berdalil dengan hadits Hamzah di atas dan dengan firman-Nya 

Subhanahu Wa Ta'ala (sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...), maka mafhumnya bahwa orang yang mabuk berat tidak 

memaksud ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Dan sebagian mereka memberikan rincian antara apa yang tergolong khitbah 

taklif dengan apa yang tergolong khitbah wadl’i, dan engkau melihat bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang menganggap 

mani’ ini semuanya adalah sebelum pengharaman khamr, oleh sebab itu Al Qadl’i ‘Iyadl mentarjih dalam Asy Syifa sikap tidak 

menganggapnya 2/232, dan beliau menukil dari sebagian ulama pendapat dibunuhnya orang yang mencela Nabi shallallahu 'alaihi wa 

sallam saat dia mabuk dan menetapkan sahnya thalaq, pemerdekaan, qhishash, dan hudud.... 2/213-232. 

Dan lihat juga Al Mughniy karya Ibnu Qudamah (Kitab Orang yang Murtad Sedang Dia Mabuk...) 
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“Wahai Rasulullah saya tidak melihat Tuhanmu, melainkan selalu bersegera dalam (memenuhi) 

keinginanmu” 

 Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalam Fathul Bari: “Yaitu dalam 

keridlaanmu,” Al Qurtubhi berkata: Ucapan ini dilontarkan oleh karena sikap manja dan 

cemburu dan ia termasuk macam ucapannya: “Saya tidak memuji kalian berdua dan saya tidak 

memuji kecuali kepada Allah” Kalau tidak demikian, maka penyandaran hawa (keinginan) 

kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak dibawa pada dhahirnya karena beliau tidak 

berkata dari hawa (nafsunya) dan tidak berbuat berdasarkan hawa-nya. Seandainya Aisyah 

berkata: “pada keridhoanmu” tentulah lebih pantas, akan tetapi kecemburuan dimaafkan 

karenanya pelontaran hal seperti itu.” 

 Sama seperti hal itu apa yang diriwayatkan Al Bukhari juga dalam kitab Al Hibah wal 

Fadlliha, Bab Orang yang Memberikan Hadiah Kepada Sahabatnya Dan Mengkhususkan 

Sebagian Isteri-Isterinya Tanpa yang Lainnya, di dalamnya ada ucapan Zainab Bintu Jahsy 

kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

 )…إن نساءك ينشدنك اهللا ، العدل يف بنت أيب قحافة ( 
“Sesungguhnya isteri-isterimu mengingatkan engkau dengan Allah agar adil kepada Bintu Abi 

Quhafah...” 

Ini tidaklah tergolong celaan dan sikap menyakiti sebagaimana yang menjadi faktor 

pendorong bagi Dzil Khuwaishirah tatkala berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

“Berbuat adillah engkau”. 

 Justeru yang menjadi pendorong di sini adalah karena kecintaan yang amat sangat 

kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan rasa cemburu yang menjadi tabi’at wanita dan 

sikap pelit dengan bagiannya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

 Al Hafizh berkata: “Dia meminta keadilan, padahal dia mengetahui bahwa beliau 

adalah manusia yang paling adil, akan tetapi rasa cemburu menguasai dirinya dan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memberikan sanksi terhadapnya dengan sebab lontaran itu”. 

 Al Qadli ‘Iyadl telah menghikayatkan dalam Al Ikmal dari Malik dan yang lainnya, 

sesungguhnya wanita bila menuduh suaminya berzina atas dorongan rasa cemburu, maka 

tidak wajib had atasnya. Ia berkata dan berhujjah dengan perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam: 

 )وما تدري الغرياء أعلى الوادي من أسفله ( 
“Wanita pencemburu tidak mengetahui atas lembah dari bawahnya”. Diambil dari Al Ijabah Li Iradi 

Mastadrakathu Aisyah ‘Alashshahabah, hal 61. 

Dan disertakan dengan mani’ ini (tidak adanya kesengajaan) pengucapan kekafiran 

dalam rangka menghikayatkan dari orang lain: 

• Seperti orang yang membaca ucapan orang-orang kafir yang telah Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala kisahkan dalam Kitab-Nya, sedangkan Allah telah memerintahkan untuk 

membaca Kitab-Nya, maka pembaca dalam hal ini tidaklah kafir, bahkan dia 

mendapatkan pahala. 
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• Contoh lainnya adalah penukilan si saksi terhadap apa yang telah dia dengar berupa 

kekafiran kepada qadli atau yang lainnya. 

• Juga seperti penukilan ucapan-ucapan kuffar untuk menjelaskan kerusakan yang ada di 

dalamnya atau untuk membantahnya. Maka semua itu adalah boleh atau wajib yang 

mana si pembicaranya tidak dikafirkan dan oleh karenanya dikatakan (penukil 

kekafiran tidaklah kafir) berbeda dengan orang yang menghikayatkan dan menukilnya 

dalam rangka menyebarluaskan atau mengedarkan atas dasar penganggapan baik dan 

dukungan, maka ini adalah kekafiran yang tiada keraguan di dalamnya. 

Al Qadli ‘Iyadl berkata dalam rangka ta’liq (komentar) terhadap hadits Muslim 

tentang orang yang kehilangan untanya padahal di atasnya (punggung unta) ada makanan 

dan minumannya (sebagai bekal) di daerah tandus, kemudian tatkala Allah mengembalikan 

si unta itu kepadanya (dia langsung memegang tali kendalinya lalu berkata karena sangat 

bahagianya: “Yaa Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan-Mu”. Dia salah ucap 

karena amat bahagianya). Al Qadli berkata: “Di dalamnya (ada faidah) bahwa apa yang 

dialami seseorang seperti hal ini dalam kondisi ketercengangan dan hilangnya kontrol 

adalah tidak dikenai sanksi, begitu juga penghikayatan darinya atas dasar jalan keilmuan 

dan faidah syar’iyyah, tidak atas dasar bercanda, lelucon atau bermain-main.1 Dan ini 

ditunjukan oleh penghikayatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap hal itu, dan 

seandainya itu adalah kemunkaran tentulah beliau tidak menghikayatkannya.... wallahu 

a’lam”. Dari Fathul Bari Kitab Ad Da’awat (Bab At Taubah). 

Sedangkan qarinah keadaan adalah sangat berperan di dalam membedakan 

membedakan antara keadaan-keadaan itu. 

Al Qadli ‘Iyadl berkata: “Seseorang mengucapkan hal itu seraya dia 

menghikayatkan dari orang lain dan menukilnya dari orang lain, maka ini ditinjau pada 

bentuk penghikayatannya terhadap ucapan itu, sehingga status hukumnya bisa berbeda 

sesuai perbedaan hal itu menjadi empat bentuk: Wajib, sunnah, makruh dan haram.” (Asy 

Syifa: 2/997-1003). 

Ibnu Hazm berkata: “Pengakuan lisan tanpa niat hati adalah tidak memiliki hukum 

di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena seseorang di antara kita mengucapkan kekafiran 

dalam rangka penghikayatan, membacanya di dalam Al Qur’an, adalah dia itu tidak 

menjadi kafir dengan sebabnya sehingga dia mengakui bahwa dia meniatkannya. Beliau 

berkata: Bila para penganut pendapat pertama –yaitu Murjiah dan Jahmiyyah- berhujjah 

dengan hal itu dan berkata: Ini membuktikan bahwa pernyataan kekafiran itu bukanlah 

kekafiran,” maka kami katakan kepadanya seraya memohon taufiq kepada Allah: Telah 

kami katakan bahwa penamaan itu bukanlah hak kita, dan ia hanyalah hak Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala. Tatkala Dia memerintahkan kita untuk membacakan Al Qur’an, sedangkan Dia 

telah menghikayatkan kepada kita ucapan orang-orang kafir di dalamnya, dan Dia 

Subhanahu Wa Ta’ala juga telah memberitahukan kepada kita bahwa Dia tidak meridlai 

kekafiran bagi hamba-hamba-Nya, maka si pembaca Al Qur’an itu keluar dengan hal itu 

dari kekafiran kepada keridlaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan kepada keimanan dengan 

                                                 
1
 Pengucapan kekafiran atas dasar bercanda, lelucon, main-main, dusta, takut, basa-basi atau karena ingin dunia adalah bentuk 

kekafiran.
(Pent.)
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sebab dia menghikayatkan apa yang telah Allah nashkan. (Dan tatkala Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala memerintahkan)1 untuk menunaikan kesaksian dengan benar. Dia berfirman: 

āωÎ) tΒ y‰Íκy− Èd, ysø9 $$ Î/ öΝ èδ uρ tβθßϑn=ôètƒ ∩∇∉∪     

“Kecuali orang yang bersaksi dengan al haq sedang mereka mengetahuinya.” (Az Zukhruf: 86) 

Maka si saksi yang memberitahukan kekafiran yang dilontarkan oleh orang kafir 

adalah keluar dari menjadi orang kafir dengan hal itu menuju ridla Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala dan keimanan.” Dari Al Fashlu 3/249-250.  

 Dan termasuk hal itu juga orang yang mengucapkan ucapan atau melafalkan 

ungkapan yang dia tidak ketahui maknanya, maka sesungguhnya dia itu tidak dikenakan 

sanksi dengan sebabnya sampai dia diberi tahu, terus dia tetap mengucapkan seraya 

menyengajakan maknanya setelah tegak hujjah. 

 Di dalam Kitab Qawaaidul Ahkam fi Mashalihil Anam karya Al ‘Izz Ibnu ‘Abdissalam: 

(Pasal) tentang orang yang melontarkan ungkapan yang tidak dia ketahui maknanya maka 

dia tidak dikenakan konsekuensinya dengan sebab hal itu.  

 Beliau rahimahullah berkata: “Bila orang ‘ajam melafalkan ungkapan kekafiran atau 

keimanan atau thalaq atau pemerdekaan atau penjualan atau pembelian atau perdamaian 

atau pembebasan tanggungan maka ia tidak dikenakan sesuatupun konsekuensi dari hal itu, 

karena ia tidak mengkomitmeni tuntutannya dan tidak memaksudkannya. Begitu juga bila 

orang Arab melafalkan sesuatu yang menunjukan kepada makna-makna ini dengan bahasa 

‘ajam yang dia tidak ketahui maknanya maka dia tidak dikenakan sanksi dengan 

sesuatupun dari hal itu karena dia tidak menginginkannya. Sebab sesungguhnya keinginan 

itu tidak terarahkan kecuali pada sesuatu yang diketahui atau yang diduga. Bila orang Arab 

itu memaksudkan dengan pelafalan sesuatu dari ungkapan-ungkapan ini padahal dia itu 

mengetahui makna-maknanya, maka berlakulah konsekuensi hal itu darinya, namun bila dia 

tidak mengetahui maknanya, seperti seorang Arab berkata kepada isterinya: (Kamu 

terthalaq sesuai sunnah atau bid’ah) Sedangkan si orang Arab itu tidak mengetahui makna 

kedua kata ini atau dia melafalkan ungkapan khulu atau yang lainnya atau ruju’ atau nikah 

atau pemerdekaan sedangkan dia tidak mengetahui maknanya padahal dia itu orang Arab, 

maka sesungguhnya dia itu tidak terkena satupun konsekuensi dari hal itu dengan sebab 

pengucapannya tersebut karena dia tidak mengetahui maknanya sehingga bisa dikatakan 

dia memaksudkan kepada ungkapan yang menunjukan terhadapnya”. Selesai 2/102. 

 Lihat juga ucapan Ibnul Qayyim dalam I’lamul Muwaqqi’in 3/75: “Andai kekafiran 

diucapkan oleh orang  yang tidak mengetahui maknanya, maka dia tidak kafir.” Di mana 

beliau berkata saat berbicara tentang pelontaran kata-kata thalaq serta pentingnya 

keberadaan kesengajaan di dalamnya untuk keabsahan thalaq: “Sesungguhnya hukum-

hukumnya tidak mengikat sampai si pembicara itu memaksudkannya lagi menginginkan 

makna-maknanya, sebagaimana dia itu harus memiliki kesengajaan pengucapan kalimat itu 

lagi menginginkannya. Jadi di sini harus ada dua keinginan: 

• Keinginan melafalkan ungkapan itu dalam kondisi ikhtiar (tidak dipaksa).2 

• Keinginan terhadap makna yang dikandung serta konsekuensinya1 

                                                 
1
 Apa yang ada di dalam kurung adalah tambahan yang tidak ada di dalam terbitan Darul Jail yang dituntut oleh konteks kalimat. 

2
 Keinginan memilih kata, yaitu ikhtiar yang menjadi lawan penghalang ikrah (paksaan). 
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Bahkan keinginan terhadap makna itu adalah lebih kuat daripada keinginan 

terhadap kalimat, karena makna adalah tujuan sedangkan kalimat adalah sarana, ini adalah 

perkataan para imam fatwa dari kalangan “ulama Islam”. Sampai ucapannya: Para pengikut 

Imam Ahmad berkata: Andai orang ‘ajam berkata kepada isterinya “anti thaliq” sedangkan 

dia tidak memahami makna kalimat ini, maka isterinya tidak terceraikan, karena dia tidak 

memaksudkan penthlaqan, sehingga thalaq itu tidak jatuh seperti orang yang dipaksa. 

Mereka berkata: Andai ia meniatkan konsekuensinya menurut orang Arab,2 maka thalaq itu 

tidak jatuh pula karena tidak sah darinya ikhtiar (keinginan memilih) sesuatu yang tidak dia 

ketahui dan begitu juga andai kalimat kekafiran diucapkan oleh orang yang tidak 

mengetahui maknanya, maka ia tidak kafir. 

Dalam Mushannaf Waqi’ bahwa Umar Ibnul Khaththab memutuskan kepada 

perempuan yang berkata kepada suaminya: “Beri saya nama,” maka diapun menamainya 

Thayyibah, namun si isteri berkata “Tidak mau,” maka si suami berkata kepadanya “Apa 

nama yang kamu ingin saya berikan?” Si isteri berkata “Beri saya nama Khaliyyah Thaliq,” maka si 

suami berkata kepadanya “Ya, kamu adalah Khaliyyah Thaliq”. Maka si wanita itu datang 

menemui Umar Ibnul Khaththab dan berkata “Sesungguhnya suami saya telah menthalaq saya”. 

Maka suaminya datang menemui Umar dan menceritakan kisahnya, maka Umar pun 

memberikan pelajaran kepada wanita itu dan berkata kepada suaminya “Bawa dia pulang dan 

sakiti dia di kepalanya”. 

Ini adalah pemahaman yang masuk ke dalam hati tanpa meminta izin. Bila dia 

mengucapkan kalimat thalaq dengan jelas, dan telah lalu bahwa orang yang berkata tatkala 

dia mendapatkan untanya kembali: “Yaa Allah Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan-

Mu”. Dia salah ucap karena saking bahagianya, dia itu tidak kafir dengan sebab hal itu 

meskipun dia mendatangkan ucapan kekafiran yang nyata karena dia tidak 

menginginkannya. (Selesai) 3/76 dan lihat juga 4/229. 

PERHATIAN 

 Dan dari ini engkau mengetahui bahwa intifaaul qashdi (ketidakadaan maksud) yang 

kami maksudkan sebagai penghalang dari takfir itu bukanlah apa yang disyaratkan oleh 

banyak kalangan Murji’ah Gaya Baru sebagai syarat yang sulit dibuktikan untuk takfir, di 

mana dengan syarat tersebut mereka mengudzur setiap thaghut, orang zindiq dan orang 

murtad. Yaitu klaim mereka bahwa orang tidak menjadi kafir walaupun dia sengaja 

mendatangkan perbuatan atau ucapan yang mukaffir kecuali bila dia meniatkan dan 

memaksudkan keluar dari Islam dan kafir terhadapnya dengan tindakannya itu. 

Namun yang kami maksudkan dengan penghalang intifaaul qashdi ini adalah Al 

Khatha’ (kekeliruan) yang merupakan lawan kesengajaan di dalam syarat-syarat takfir atau 

ketidakadaan maksud terhadap perbuatan atau ucapan yang mukaffier itu serta pemaksudan 

suatu hal yang lain, umpamanya seperti penghikayatannya atau penghati-hatian darinya, 

atau orang mengucapkannya sedangkan dia tidak mengetahui maknanya dan hal-hal serupa 

itu yang telah dijelaskan. 

                                                                                                                                                         
1
 Keinginan terhadap makna, yaitu memaksudkan dan menyengaja yang sedang kita bicarakan di sini yang merupakan lawan penghalang 

khatha’ (ketidakadaan niat) atau ketidakadaan maksud. 
2
 Yaitu meniatkan maksud orang arab dengan kalimat ini sedangkan ia tidak mengetahui apa maksud mereka. 
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Adapun keinginan keluar dari agama dan bermaksud untuk kafir dengan sebab 

ucapan atau perbuatan tersebut, maka amat sangat jarang orang yang meniatkannya atau 

terang-terangan dengannya atau memaksudkannya, bahkan orang-orang Yahudi dan 

Nasrani andaikata mereka ditanya: Apakah mereka berniat untuk kafir dan 

memaksudkannya saat mereka mengatakan bahwa Al Masih atau Al ‘Uzair itu adalah anak 

Allah atau kekafiran-kekafiran mereka lainnya? Tentulah pasti mereka mengingkari hal itu 

dan menampik keinginan mereka untuk kafir. 

Dan begitu juga keadaan banyak orang-orang kafir yang mengira bahwa mereka itu 

telah berbuat sebaik-baiknya, di mana mayoritas para thaghut dan ansharnya pada hari ini, 

bila kita mengutarakan kepada mereka kekafiran-kekafiran yang mereka lakukan itu, 

tentulah mereka mengingkarinya dan mereka enggan untuk mengakui kekafiran atau 

keinginannya atau niatnya untuk keluar dari Islam, bahkan mereka akan segera menegaskan 

bahwa diri mereka itu adalah muslim dan berhujjah bahwa mereka itu bersyahadat Laa 

ilaaha illaallah dan mereka juga shalat. 

Begitu juga realita orang-orang kafir Quraisy, mereka sama sekali tidak mengakui 

kekafiran mereka atau keinginan mereka untuk kafir dengan sebab peribadatan mereka 

kepada berhala, justeru mereka mengatakan: 

$ tΒ öΝ èδß‰ç6 ÷ètΡ āωÎ) !$ tΡθ ç/ Ìh�s) ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’s∀ ø9 ã—   

“Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada Allah dengan 

sedekat- dekatnya.” (Az Zumar: 3) 

Dan sebaliknya, mereka malah menuduh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

para pengikutnya sebagai orang kafir, di mana mereka menyebutnya sebagai Shaabi’ (orang 

yang keluar dari agama), dan beginilah realita mayoritas orang-orang kafir kecuali apa yang 

Allah kehendaki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di 

dalam Ash Sharimul Maslul 177-178: 

لكفر أحداً إال ما وباجلملة فمن قال وفعل ما هو كفر ، كفر بذلك ، وإن مل يقصد أن يكون كافراً ، إذا ال يقصد ا( 
 . أهـ) شاء اهللا 

“Dan secara umum, barangsiapa mengatakan atau melakukan suatu yang merupakan 

kekafiran, maka dia itu kafir dengan sebab hal itu walaupun dia tidak bermaksud untuk 

kafir, karena tidak ada seorangpun yang berniat untuk menjadi kafir kecuali apa yang Allah 

kehendaki.” 

Dan berkata juga hal (370): 

والغرض هنا أنه كما أن الردة تتجرد عن السب ، فكذلك تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة ،  ( 
ما ال ينفع من قال كما جترد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية ؛ وإن كان عدم هذا القصد ال ينفعه ، ك

  . أهـ) الكفر أن ال يقصد الكفر 
“Dan maksud di sini adalah bahwa sebagaimana kemurtaddan itu kadang kosong dari 

celaan (terhadap Rasul), maka begitu juga ia itu kosong dari maksud mengganti agama atau 

maksud mendustakan kerasulan, sebagaimana kekafiran Iblis adalah kosong dari maksud 

mendustakan ketuhanan Allah; meskipun ketidakadaan maksud ini adalah tidak berguna 
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baginya, sebagaimana ketidakadaan maksud untuk kafir itu tidak berguna bagi orang yang 

mengucapkan kekafiran.” Selesai. 

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengabarkan bahwa mayoritas orang-orang 

kafir itu mengira bahwa mereka itu telah berbuat sebaik-baiknya, bahkan mereka 

memandang bahwa diri mereka itu adalah lebih lurus jalannya daripada jalan orang-orang 

yang beriman. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

ö≅ è% ö≅ yδ Λälã⁄Îm7t⊥ çΡ tÎ�y£÷zF{ $$ Î/ ¸ξ≈uΗ ùår& ∩⊇⊃⊂∪ tÏ% ©!$# ¨≅ |Ê öΝ åκß� ÷èy™ ’Îû Íο4θuŠpt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθç7|¡ øt s† öΝ åκ̈Ξ r& tβθãΖÅ¡ øt ä† $ ·è÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪ 

y7Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ%©!$# (#ρ ã�x� x. ÏM≈tƒ$ t↔Î/ öΝ Îγ În/ u‘  Ïµ Í← !$ s) Ï9 uρ ôMsÜ Î7pt mT öΝ ßγ è=≈ uΗ ùår& Ÿξsù ãΛÉ) çΡ öΝ çλ m; tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# $ ZΡ ø—uρ ∩⊇⊃∈∪     

“Katakanlah: “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi 

perbuatannya?” Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, 

sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang 

telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka 

hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka 

pada hari kiamat.” (Al Kahfi: 103-105) 

Ibnu Jarir Ath Thabari berkata di dalam Tafsirnya:  

وهذا من أدل الدالئل على خطأ من زعم أنه ال يكفر باهللا أحد إال من حيث يقصد إىل الكفر بعد العلم ( 
ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه ال يكفر باهللا أحد إال من حيث يعلم لوجب (  :إىل قوله .. ) بوحدانيته

وا حيسبون فيه أم حيسنون صنعة مثابني مأجورين أن يكون هؤالء القوم يف عملهم الذي أخرب اهللا عنهم أم كان
-44أهـ ص  ) عليه ، ولكن القول خبالف ما قالوا ؛ فأخرب جل ثناؤه عنهم أم باهللا كفرة وأن أعماهلم حابطة 

 ) دار الفكر . ط. ( 45
“Ini termasuk dalil yang paling menunjukan kekeliruan orang yang mengklaim bahwa 

seorangpun tidak menjadi kafir kepada Allah kecuali kalau dia bermaksud untuk kafir 

setelah dia mengetahui keesaan Allah...” sampai ucapannya “Seandainya masalahnya 

seperti apa yang mereka klaim bahwa seorangpun tidak menjadi kafir kepada Allah kecuali 

setelah dia mengetahui, tentu mestilah orang-orang yang mana di dalam amalannya itu 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengabarkan bahwa mereka itu mengira berbuat sebaik-

baiknya, mestilah mereka itu mandapatkan pahala atasnya, akan tetapi pendapat yang benar 

adalah tidak seperti apa yang mereka katakan; di mana Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

mengabarkan bahwa mereka itu adalah kafir terhadap Allah dan bahwa amalan mereka itu 

terhapus.” Hal 44-45 terbitan Darul Fikr. 

Beliau rahimahullah berkata di dalam Tahdzibul Atsar setelah menuturkan hadits-

hadits tentang Khawarij: “Di dalamnya terdapat bantahan kepada orang yang mengatakan 

bahwa seorangpun dari ahli kiblat tidak dikeluarkan dari Islam setelah dia berhak 

mendapatkan vonisnya kecuali bila dia bermaksud keluar darinya seraya mengetahui.” 

Dinukil dari Fathul Bari (Kitab Istitabatul Murtaddin...) (Bab Man Taraka Qitalal Khawarij). 

Dan Ibnu Hajar sendiri berkata di dalam bab yang sama: “Di dalamnya ada 

penjelasan yang menunjukan bahwa di antara kaum muslimin ada orang yang keluar dari 
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agama ini tanpa ada maksud dia untuk keluar darinya, dan tanpa memilih agama yang lain 

selain Islam.” Selesai. 

Dan kesimpulannya di sini adalah: Bahwa yang menjadi patokan di dalam 

pensyaratan adanya kesengajaan dan maksud atau ketidakadaan maksud tersebut sebagai 

suatu penghalang dari sekian penghalang pengkafiran adalah si orang bermaksud 

melakukan perbuatan yang mukaffir, bukan bermaksud untuk kafir.  

(b) Takwil 

Maksudnya di sini adalah menempatkan dalil syar’iy bukan pada tempatnya dengan 

sebab ijtihad atau syubhat yang muncul karena ketidakpahaman terhadap dilalah nash atau 

memahaminya dengan pemahaman yang salah atau menduga suatu yang bukan dalil 

sebagai dalil, seperti berdalil dengah hadits dlaif yang dia kira shahih, sehingga si mukallaf 

itu melakukan kekafiran yang dia kira bukan kekafiran, sehingga dengan sebab itu hilanglah 

syarat kesengajaan, dan kekeliruan di dalam takwil ini menjadi penghalang dari 

pengkafiran. Kemudian bila hujjah telah ditegakkan terhadapnya serta dijelaskan 

kekeliruannya, namun dia tetap bersikukuh di atasnya maka dia kafir. 

Dan dalil atas hal ini adalah ijma para sahabat yang menganggap bahwa macam 

takwil ini adalah tergolong kekeliruan yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala ampuni dengan dalil-

dalil yang telah lalu, dan ini pada kisah Qudamah Ibnu Madh’un di mana ia dan para 

sahabatnya meminum khamr seraya berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

}§ øŠs9 ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9 $# Óy$uΖã_ $ yϑŠÏù (# þθßϑÏèsÛ # sŒÎ) $ tΒ (#θs) ¨? $# (#θãΖtΒ# u ¨ρ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9 $# §Ν èO (#θs) ¨? $# 

(#θãΖtΒ# u ¨ρ §Ν èO (#θs) ¨? $# (#θãΖ|¡ ômr& ¨ρ 3 ª!$# uρ �=Ït ä† tÏΨÅ¡ ósçRùQ$# ∩⊂∪     

“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena 

memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan 

mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian 

mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan.” (Al Maidah: 93)  

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam Mushannaf-nya. Di 

mana Qudamah ini telah ditugaskan oleh Umar untuk mengurusi Bahrain, kemudian tatkala 

Abu Hurairah dan yang lainnya juga isteri Qudamah bersaksi bahwa ia telah meminum 

khamr, maka Umar memanggilnya dan memecatnya, dan tatkala beliau mau 

menghukumnya dengan had khamr, maka Qudamah berdalil dengan ayat tadi, maka Umar 

berkata: Kamu salah takwil.” Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Ash Sharim: “Sampai 

akhirnya pendapat umar dan ahli syura bersepakat untuk meng-istitabah Qudamah dan para 

sahabatnya, kemudian bila mereka mengakui keharaman khamr maka mereka akan didera 

dan bila tidak mengakui haram maka mereka dikafirkan.” Selesai hal 530... kemudian 

sesungguhnya Umar menjelaskan kekeliruannya dan berkata: “Sesungguhnya bila kamu 

andaikata bertaqwa tentu kamu menjauhi apa yang diharamkan terhadapmu dan kamu...” 

maka ia rujuk, dan akhirnya tidak dikafirkan dengan sebabnya, namun cukup dengan 

penegakkan had khamr terhadapnya dan tidak seorangpun dari para sahabat 

menyelisihinya. 
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Dan dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Adapun orang yang 

belum tegak hujjah terhadapnya seperti orang yang baru masuk Islam atau hidup di 

pedalaman yang jauh yang belum sampai kepadanya syari’at-syari’at Islam dan orang yang 

seperti itu, atau dia keliru sehingga menduga bahwa orang-orang yang beriman dan beramal 

saleh itu dikecualikan dari pengharaman khamr, sebagaimana kekeliruan yang dilakukan 

oleh orang-orang yang di-istitabah oleh Umar dan yang semacam itu, maka sesungguhnya 

mereka itu di-istitabah dan ditegakkan hujjah terhadapnya, kemudian bila mereka 

bersikukuh maka mereka kafir, dan mereka tidak divonis kafir sebelum itu sebagaimana 

para sahabat tidak mengkafirkan Qudamah Ibnu Madh’un dan para sahabatnya tatkala 

mereka keliru di dalam takwil yang tadi.” Majmu Al Fatawa 7/609-610. 

Dan berkata juga: Orang yang melakukan takwil dan orang yang jahil yang diudzur, 

hukumnya adalah tidak sama dengan hukum orang yang mu’anid dan yang aniaya, akan 

tetapi Allah telah menjadikan ketentuan bagi setiap sesuatu.” Majmu Al Fatawa 3/180. 

Jadi madzhab salaf adalah tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil 

dari kalangan ahli kiblat. 

Ahli kiblat itu masuk di dalamnya di samping orang muslim sunni adalah orang 

fasiq ‘amali, dan ahli bid’ah yang mentakwil. 

Adapun Khawarij, Mu’tazilah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka seperti 

Zaidiyyah dan sebagian ahli kalam seperti Asy Syahrastani di dalam Al Milal wan Nihal, 

maka mereka itu tidak memasukan ahli takwil di dalam ahli kiblat. 

Dan telah lalu apa yang dinukil oleh Al Qadli ‘Iyadl di dalam (pasal, Tahqiqul Qaul Fi 

Ikfaaril Muta’awwilin) di kitabnya Asy Syifa 2/277 dari para ulama muhaqqiqin, ucapan 

mereka: “Sesungguhnya wajib menghindari dari mengkafirkan orang-orang yang 

melakukan takwil, karena penghalalan darah orang-orang yang shalat lagi bertauhid itu 

adalah berbahaya...” dan nanti akan datang pengisyaratan apa yang beliau sebutkan di 

dalam Asy Syifa tentang orang yang tidak mengkafirkan orang yang menambahkan sesuatu 

(sifat) yang tidak layak kepada Allah tapi bukan dalam rangka celaan dan kemurtaddan, 

namun karena takwil atau penafian sifat dengan klaim ingin mensucikan Allah dan yang 

serupa itu. 

Ibnul Wazir berkata: “Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam ayat ini: 

Å3≈ s9 uρ ̈Β yyu�Ÿ° Ì�ø� ä3 ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰|¹   

“Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran...” (An Nahl: 106) menguatkan 

bahwa orang-orang yang melakukan takwil itu bukan orang kafir, karena dada mereka tidak 

lapang dengan kekafiran secara pasti ataupun dugaan, atau pembolehan atau 

kemungkinan.” Itsarul Haq ‘Alal Khalq hal: 437. 

Adapun apa yang dijadikan tameng oleh kaum zindiq yang mulhid bagi kekafiran 

mereka yang jelas berupa omong kosong dan pengkaburan serta sikap mempermainkan 

agama, maka ia itu walaupun dinamakan takwil oleh sebagian orang-orang yang bodoh, 

akan tetapi sesungguhnya ia itu adalah tertolak lagi tidak bisa dicerna dan tidak bisa 

diterima. Dan itu dikarenakan nyatanya kekafiran mereka, sedangkan yang menjadi patokan 

itu adalah makna kandungan dan hakikat isi bukan sekedar penamaan dan ungkapan kata 
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yang biasa dijadikan permainan oleh banyak kalangan pengikut hawa nafsu, di mana 

banyak sekali kebatilan yang dihiasi dengan indah oleh para penganutnya dalam rangka 

menyelisihi syari’at. 

Oleh sebab itu Al Qadli ‘Iyadl menukil ucapan para ulama di dalam Asy Syifa: 

 ) 2/217(أهـ ) إدعاء التأويل يف لفظ صراح ال يقبل ( 
“Klaim takwil di dalam kalimat yang jelas adalah tidak diterima.”  2/217. 

Dan hal itu ditegaskan juga oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam Ash 

Sharim Al Maslul hal 527. 

Barangsiapa dikenal kezindiqannya serta permainannya terhadap dalil-dalil syar’iy 

atau dia melakukan suatu sebab kekafiran yang nyata lagi jelas yang tidak memiliki 

kemungkinan takwil, maka klaim takwil darinya tidak bisa diterima, karena di sana tidak 

ada ijtihad dan tidak ada takwil yang membolehkan untuk melakukan kekafiran yang nyata, 

di mana hampir semua orang kafir memiliki hujjah takwil yang rusak yang dengannya dia 

menambali kekafirannya. 

Oleh sebab itu Ibnu Hazm berkata: “Barangsiapa telah sampai kepadanya suatu 

urusan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan cara yang tsabit, sedangkan dia itu 

muslim, terus dia melakukan takwil yang menyelisihinya, atau bisa saja sampai kepadanya 

nash yang lain, maka hujjah belum tegak terhadapnya di dalam kekeliruan dia 

meninggalkan apa yang dia tinggalkan dan di dalam kekeliruan dia mengambil apa yang 

dia ambil, maka dia itu mendapatkan pahala lagi diudzur, karena dia memaksudkan kepada 

al haq namun dia tidak mengetahuinya, namun bila telah tegak hujjah terhadapnya di dalam 

hal itu terus dia bersikukuh, maka tidak ada takwil setelah tegak hujjah.” Ad Durrah 414. 

Dan berkata: Adapun orang-orang yang bukan muslim baik itu Nasrani, atau 

Yahudi, atau Majusi, atau agama-agama lainnya atau kaum kebatinan yang mengatakan 

ketuhanan manusia tertentu atau yang mengatakan kenabian seseorang setelah Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka mereka itu tidak diudzur sama sekali dengan sebab takwil, 

namun mereka itu justeru adalah kaum kafir yang musyrik.” Ad Durrah Fima Yajibu 

I’tiqaduhu hal 441. 

Wajib diperhatikan bahwa Qudamah yang diudzur dengan sebab takwil itu adalah 

hukum asal beliau adalah muslim yang shalih, di mana beliau ini adalah sahabat yang ikut 

perang Badar, dan beliau ini adalah paman Abdullah Ibnu Umar dan Hafshah Ummul 

Mukminin, dan isterinya adalah Shafiyyah Bintul Khaththab saudari Umar. Ibnu Abdil Barr 

meriwayatkan di dalam Al Isti’ab 3/341 dengan isnadnya dari Ayyub Ibnu Abi Tamimah, 

berkata: “Tidak seorangpun dari ahli Badar yang di-had karena khamr selain Qudamah Ibnu 

Madh’un.” Selesai. 

Oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata setelah menuturkan hadits 

laki-laki yang mewasiatkan kepada anak-anaknya agar membakar jasadnya bila dia sudah 

mati: “Orang yang melakukan takwil dari kalangan ahli ijtihad yang sungguh-sungguh 

untuk mengikuti Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah lebih utama untuk diampuni 

daripada orang semacam ini.” Hal 3/148. 
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Al Qadli ‘Iyadl menuturkan di dalam Asy Syifa 2/272 dan yang sesudahnya 

perselisihan salaf perihal pengkafiran orang yang menyandarkan kepada Allah suatu yang 

tidak layak bagi-Nya namun bukan dalam rangka celaan dan kemurtaddan, akan tetapi 

dalam rangka takwil, ijtihad dan kekeliruan yang yang menghantarkan kepada hawa nafsu 

dan bid’ah. 

Dan yang benar adalah apa yang dirinci oleh para ulama di dalam hal itu, antara 

takwil yang memiliki pelegalan di dalam bahasa Arab, umpamanya pentakwilan sifat 

Tangan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan nikmat atau kekuatan, maka ini tidak layak 

dikafirkan, walaupun dia itu menyelisihi al haq yang dianut oleh salaf, karena di dalam 

bahasa Arab ada penggunaan tangan untuk kekuatan dan nikmat; oleh sebab itu orang yang 

mentakwil di sana diudzur walaupun dia itu salah lagi menyimpang dari dhahir nash-nash 

syari’at. Ini dibedakan dengan takwil yang tidak memiliki landasan bahasa, seperti orang 

yang mentakwil firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: “Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka” 

(Al Maidah: 64) bahwa kedua Tangan Allah ini adalah Hasan dan Husen, atau 

mentakwilnya dengan langit dan bumi, maka ini harus dikafirkan, karena di dalam bahasa 

Arab tidak ada penggunaan kata tangan untuk hal-hal tadi, dan di sana tidak ada nash 

syar’iy yang mengharuskan pemindahan hakikat lughawiyyah (bahasa) kepada hakikat 

syar’iyyah yang khusus, sehingga atas dasar itu dia itu tergolong mempermainkan agama 

Allah dan ilhad (penyelewengan) terhadap Nama-Nama Allah, dan sama sekali bukan 

termasuk takwil yang pelakunya diudzur. 

 Perhatikan pemilahan itu, sesungguhnya ia adalah sangat penting. 

 Atas dasar ini, bila ternyata takwil itu muncul dari sekedar pikiran dan hawa tanpa 

bersandarkan pada dalil syar’iy dan tidak bisa diterima dari sisi bahasa Arab, maka 

sesungguhnya itu bukan tergolong ijtihad sama sekali, namun termasuk takwil yang bathil 

lagi tertolak yang pelakunya tidak diudzur, karena itu adalah tala’ub terhadap nash-nash 

dan tahrif terhadap dien ini yang diungkapkan dengan label takwil, dan karena itu Ibnu Al 

Wazir berkata: “Tidak ada perselisihan dalam kekafiran orang yang mengingkari hal yang 

ma’lum secara pasti bagi semua kalangan dan bersembunyi di balik nama takwil dalam hal 

yang tidak mungkin ada takwilnya, seperti kaum Malahidah dalam pentakwilan seluruh Al 

Asma Al Husna, bahkan seluruh Al Qur’an dan syari’at dan kehidupan kembali di akhirat 

berupa kebangkitan, kiamat, surga dan neraka”. Itsarul Haq ‘Alal Khalq, hal 415. 

 Dan di antara hal itu tentunya Ashlut Tauhid yang berisi pemurnian ibadah hanya 

kepada Allah saja dengan seluruh macam ibadah. Menohok ashl (pokok tauhid) ini dengan 

klaim takwil yang melegalkan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan 

pengangkatan andad bersama-Nya adalah tergolong kebatilan yang paling nyata yang 

semua para rasul diutus untuk menggugurkan dan mengingkarinya. 

 Para ulama menegaskan bahwa pemalingan lafazh dari dhahirnya tanpa dalil syar’iy 

adalah sama sekali bukan termasuk takwil yang bisa diterima, sebab dengan macam takwil 

ini kaum mutaakhkhirun berbuat semena-mena terhadap nash-nash syari’at, seraya berkata 

“kami mentakwil”. Mereka menamakan tahrif sebagai takwil dalam rangka memperindah 

dan menghiasi supaya diterima dari mereka.1 Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mencela 

                                                 
1
 Lihat Syarah Al ‘Aqidah Ath Thahawiyah karya Abul ‘Izz Al Hanafiy pada bahasan beliau seputar kaum mukminin melihat Allah Rabbul 

‘Alamin di hari kiamat. 
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orang yang menghiasi dan memperindah kebatilan agar membuat kabur masalah di 

hadapan manusia. Dia Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

y7Ï9≡ x‹x.uρ $ oΨù= yèy_ Èe≅ ä3 Ï9 @c É< tΡ # xρ ß‰tã tÏÜ≈ u‹x© Ä§Ρ M}$# ÇdÉfø9 $# uρ Çrθãƒ öΝ ßγ àÒ ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/ t∃ã�÷z ã— ÉΑöθs) ø9 $# # Y‘ρ á�äî    

“Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) 

manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-

perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). (Al An’am:112) 

 Bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya keliru dalam takwil adalah gugur 

sebagai mani’ dari mawani’ takfir dengan penegakan hujjah terhadap orang yang mentakwil.  

(c) Penghalang Kebodohan 

Kebodohan hanya menjadi penghalang dan udzur adalah bila tergolong kebodohan 

yang tidak memungkinkan mukallaf dari menolaknya atau menghilangkannya. 

Adapun kebodohan yang memungkinkan dari menghilangkannya, terus si mukallaf 

itu melakukan taqshir (teledor) atau berpaling serta tidak berupaya, maka itu adalah 

kejahilan akibat tindakannya sendiri yang tidak diudzur dengannya, dan dia itu secara 

hukum dianggap sama dengan orang yang mengetahuinya meskipun pada hakikatnya dia 

itu tidak mengetahui, karena sesungguhnya ini adalah keadaan orang yang berpaling dari 

ajaran Allah. Yaitu orang yang telah sampai kepadanya Kitabullah yang mana Allah kaitkan 

peringatan dengannya, terus dia berpaling dari mempelajarinya atau dari mengamatinya 

untuk mengetahui tujuan terpenting penciptaan dirinya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

berfirman: 

$ yϑsù öΝçλ m; Çtã Íοt�Ï.õ‹−G9 $# tÅÊÌ�÷èãΒ ∩⊆∪   öΝ ßγ ¯Ρ r( x. Ö�ßϑãm ×οt�Ï�ΖtFó¡ •Β ∩∈⊃∪   ôN§�sù ÏΒ ¥οu‘uθó¡ s% ∩∈⊇∪     

“Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?, seakan-akan mereka 

itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.” (Al Muddatstsir: 49-51). 

Dan Dia Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

z Çrρ é& uρ ¥’ n<Î) # x‹≈ yδ ãβ# u ö�à) ø9 $# Ν ä.u‘É‹Ρ T{  Ïµ Î/ .tΒuρ x\ n= t/   

“Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dengannya aku memberi peringatan 

kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya)”.  (Al An’am: 19). 

Oleh sebab itu barangsiapa telah sampai kepadanya Al Qur’an dan telah sampai 

kepadanya peringatan, terus dia berpaling dari tauhid dan malah terpuruk di dalam 

comberan kemusyrikan, maka orang semacam ini tidak diudzur dengan sebab kejahilannya, 

karena kebodohannya itu adalah akibat dari keberpalingannya. Sedangkan para ulama telah 

bersepakat bahwa orang yang berpaling itu tidak diudzur bila dia memungkinkan untuk 

mengetahui, namun yang mereka perselisihkan itu adalah perihal pengudzuran orang yang 

tidak memiliki tamakkun (kesempatan untuk mengetahui hal itu), dan ini adalah perselisihan 

yang tidak ada manfaatnya dalam bahasan kita ini, karena agama Allah telah sampai ke 

belahan dunia, Kitabullah bahkan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang 

menjelaskannya adalah terjaga, dan kesempatan untuk belajar hal itu semuanya adalah 

sangat mudah bagi setiap orang, sehingga tidak tersisa –dengan keadaan realita seperti ini– 
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kecuali kebodohan akibat keberpalingan terutama dalam masalah yang masyhur dari ajaran 

Islam, dan diketahui lagi tersiar dan tersebar bukan hanya di kalangan orang Islam saja, 

namun termasuk di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta yang lainnya; 

seperti tauhid yang merupakan pokok ajaran Islam dan poros rodanya. 

Oleh sebab itu para ulama menegaskan di dalam kaidah-kaidah syar’iyyah yang 

mereka bukukan sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qarafi (684H): 

 ). 151-2/149(وأيضاً ) 4/264(أنظر الفروق ) ان كل جهل ميكن املكلف دفعه ، ال يكون حجة للجاهل ( 
“Bahwa setiap kebodohan yang memungkinkan bagi si mukallaf untuk menghilangkannya, 

maka ia tidak menjadi hujjah bagi orang yang jahil.” Lihat Al Furuq 4/149-151. 

Ibnul Lahham berkata:  

أهـ القواعد ) فال يعذر جزمًا جاهل احلكم إمنا يعذر إذا مل يقصر أو يفرط يف تعلم احلكم،أما إذا قصر أو فرط ( 
 ). 58(والفوائد األصولية ص 

“Orang yang jahil akan hukum hanyalah diudzur bila dia tidak melakukan taqshir atau 

tafrith di dalam mempelajari hukum. Adapun bila dia melakukan taqshir atau tafrith, maka 

secara pasti dia itu tidak diudzur” (Al Qawaa’id Wal Fawaaid Al Ushuliyyah Hal 58). 

Ketahuilah sesungguhnya penghalang kebodohan ini memiliki rincian yang panjang, 

dan orang-orang sekarang telah banyak yang membuat tulisan, semua itu antara ifrath dan 

tafrith, di mana sebagian orang telah menafikan penghalang kebodohan ini secara muthlaq, 

sehingga mereka keliru dan mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan 

Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sedangkan satu pihak lagi terlalu memperluas 

masalah, di mana mereka melampaui batasan-batasan agama Allah di dalamnya, sehingga 

merekapun mengudzur para thaghut yang membangkang dan orang-orang kafir yang 

berpaling dari agama Allah, yang mana kejahilan mereka itu adalah akibat ulah mereka 

sendiri dan karena keberpalingannya serta karena kecintaannya terhadap dunia, padahal 

mereka itu adalah orang yang paling alim di dalam urusan dunia mereka termasuk di dalam 

hal yang sangat jelimet sekalipun, dan di sisi lain mereka itu tidak mau beranjak untuk 

mempelajari kewajiban paling pertama yang Allah wajibkan atas anak Adam, padahal 

kesempatan untuk mengetahui sangat mudah, Al Kitab dan As Sunnah juga ada di hadapan 

mereka sebagaimana yang telah kami katakan. Mereka itu tergolong orang-orang yang Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala firmankan tentang mereka: 

tβθßϑn=ôètƒ # \�Îγ≈ sß zÏiΒ Íο4θuŠpt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ Çtã Íοt�Åz Fψ$# ö/ãφ tβθè= Ï�≈ xî ∩∠∪     

“Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang 

(kehidupan) akhirat adalah lalai.” (Ar Ruum: 7) 

Sedangkan orang yang diudzur itu dan yang kejahilannya dianggap sebagai 

penghalang dari pengkafiran hanyalah orang yang memiliki inti tauhid, akan tetapi tersamar 

atasnya sebagian permasalahan yang kadang sulit dipahami atau tersamar atau 

membutuhkan kepada penjelasan dan penerangan, dan termasuk jenis masalah ini adalah 

pembahasan Asma dan Shifat Allah, di mana dalil-dalil syar’iy telah menunjukan bahwa 

muwahhid yang keliru di dalamnya adalah diudzur, dan tidak boleh mengkafirkannya 
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kecuali setelah penegakkan hujjah terhadapnya dengan pemberian penjelasan dan 

penerangan. 

Sebagaimana di dalam hadits orang yang telah aniaya terhadap dirinya dan dia tidak 

mengamalkan sedikitpun kebaikan kecuali tauhid,1 terus dia berwasiat kepada anak-

anaknya saat hendak mau meninggal dunia agar jasadnya dibakar dan abunya ditabur, dan 

dia berkata: “Seandainya Allah kuasa terhadap saya tentu Dia pasti akan mengadzab saya dengan 

adzab yang tidak pernah Dia timpakan kepada seorangpun.” Di mana di dalam kisah ini terdapat 

kejahilan orang tersebut terhadap luasnya qudrah Allah dan bahwa Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala kuasa untuk membangkitkannya walaupun jasadnya telah dibakar menjadi abu dan 

ditabur di mana-mana, namun demikian Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengampuninya 

karena ketauhidannya dan karena rasa takutnya kepada Allah. Sehingga ini menunjukan 

bahwa kekeliruan dan kejahilan di dalam permasalahan seperti ini adalah diudzur 

pelakunya bila dia itu orang yang bertauhid. 

Oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menegaskan di dalam 

munadharah-nya terhadap Al ‘Aqidah Al Wasithiyyah yang hampir seluruhnya tentang Al 

Asma wash Shifat, dan itu tatkala sebagian lawan diskusinya mengkritisi ucapannya di 

dalamnya “Ini adalah keyakinan Al Firqah An Najiyah” maka beliau rahimahullah berkata: 

“Tidak setiap orang yang menyelisihi sesuatu dari keyakinan ini bahwa dia itu dipastikan 

binasa, karena orang yang menyelisihi itu bisa saja dia itu mujtahid yang keliru yang Allah 

ampuni kekeliruannya, dan  bisa saja dalam hal itu belum sampai kepadanya kadar ilmu 

yang hujjah bisa tegak dengannya.” Al Fatawa 3/116. 

Dan tergolong masalah ini juga pertimbangan penghalang kebodohan pada diri 

orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal di pedalaman yang jauh yang sangat 

sulit untuk sampainya rincian syari’at ke sana dan orang yang semacam itu, maka 

sesungguhnya dia itu diudzur di dalam hal-hal yang masalahnya samar selagi dia itu orang 

yang bertauhid lagi menjauhi syirik akbar. 

Dan telah kami ketengahkan kepadamu di awal pasal ini bahwa Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyyah di dalam Al Fatawa 35/101 telah membedakan antara takfir muthlaq 

dengan takfir mu’ayyan, dan bahwa takfir mu’ayyan itu harus adanya penelitian terhadap 

syarat-syarat dan mawani’, kemudian beliau memberikan contoh untuk hal itu, di mana 

beliau berkata: “Seperti orang yang mengatakan bahwa khamr itu halal dan riba itu halal 

karena baru masuk Islam atau karena dia tinggal di pedalaman yang jauh atau dia 

mendengar suatu ucapan yang dia ingkari dan tidak dia yakini bahwa itu adalah bagian dari 

Al Qur’an dan bukan juga dari hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti apa yang 

terjadi pada sebagian salaf di mana mereka yang mengingkari beberapa hal yang sampai 

jelas bagi mereka bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakannya, dan sebagaimana 

para sahabat pernah ragu tentang beberapa halal seperti keraguan mereka bahwa akan 

melihat Allah serta hal lainnya sampai mereka bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam tentang hal itu. Dan seperti orang yang berkata: “Bila saya sudah mati maka bakarlah 

saya dan taburkan abunya di laut, mudah-mudahan saya lepas dari penguasaan Allah” serta hal-hal 

                                                 
1
 Akan datang bahasan dan perkataan para 'ulama di dalamnya di pasal kekeliruan takfir. Tambahan “kecuali tauhid” adalah sangat dikenal 

dari dienul Islam ini secara pasti, namun demikian teks itu telah diriwayatkan juga oleh Al Imam Ahmad di dalam Musnadnya dengan sanad 

yang shahih dari Abu Hurairah secara marfu’ dan dari hadits Ibnu Mas’ud secara mauquf. 
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serupa itu, maka sesungguhnya mereka itu tidak dikafirkan sehingga hujjah risaliyyah 

ditegakkan terhadapnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

āξy∞Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ n?tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/ È≅ ß™ ”�9 $#   

“agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya.” (An Nisa: 165) 

sedangkan Allah telah memaafkan bagi umat ini apa yang tidak disengaja dan apa yang 

lupa.” Selesai  

Ibnu Hazm berkata: “Tidak ada perbedaan bahwa seseorang seandainya dia masuk 

Islam –sedang dia belum mengetahui syari’at-syari’at Islam– terus ia meyakini bahwa khamr 

itu halal dan bahwa tidak ada kewajiban shalat atas manusia, sedangkan belum sampai 

kepadanya hukum Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka dia itu tidak kafir tanpa ada 

perselisihan yang dianggap, sehingga bila hujjah telah tegak atasnya kemudian dia tetap 

bersikukuh maka dia itu kafir berdasarkan ijma umat ini.” Al Muhalla 13/151 

Dan berkata juga di dalam Al Fashl 4/105: “Barangsiapa belum sampai kepadanya 

ajaran dari kewajiban dien ini, maka sesungguhnya dia itu diudzur lagi tidak ada celaan. 

Sungguh Ja’far Ibnu Abi Thalib dan para sahabatnya radliyallahu ‘anhum berada di negeri 

Habasyah sedangkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berada di Madinah, Al Qur’an 

turun dan syari’at terus bergulir, namun hal itu sama sekali tidak sampai kepada Ja’far 

karena terputusnya jalan secara total dari Madinah ke Habasyah, dan mereka tetap berada 

seperti itu enam tahun, namun hal itu tidak menbahayakan mereka sama sekali di dalam 

agamanya, bila mereka melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib.” Selesai. 

Ibnu Qudamah berkata di dalam Al Mughni (Kitabul Murtad) (Masalah: 

Barangsiapa yang meninggalkan shalat): “Tidak ada perselisihan di antara para ulama 

perihal kekafiran orang yang meninggalkannya seraya mengingkari kewajibannya bila dia 

itu tergolong yang tidak layak untuk tidak mengetahuinya. Dan bila dia itu tergolong orang 

yang wajar tidak mengetahui kewajibannya seperti orang yang baru masuk Islam dan yang 

tinggal di luar Darul Islam atau tinggal di pedalaman yang jauh dari pemukiman dan ahli 

ilmu, maka dia tidak divonis kafir, namun diberi penjelasan akan hal itu dan dijelaskan 

kepadanya dalil-dalil yang mewajibkan shalat, kemudian bila setelah itu dia 

mengingkarinya maka dia kafir. Adapun bila orang yang mengingkari hal itu adalah tinggal 

di pemukiman (kaum muslimin) di antara ahli ilmu, maka dia itu dikafirkan dengan sebab 

sekedar pengingkarannya. Dan begitu juga halnya rukun-rukun Islam yang lainnya...” 

selesai  

Para ulama telah berdalil untuk hal itu juga dengan apa yang diriwayatkan di dalam 

Sunan At Tirmidziy dari Abu Waqid Al Laitsiy, berkata: 

لم إىل حنني وحنن حدثاء عهد بكفر ، وللمشركني سدرة يعكفون عندها خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
، وينوطون ا أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط ، فقلنا يا رسول اهللا أجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط ، 

اسرائيل  اهللا أكرب إا السنن ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو(  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 )   ملوسى ، اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة ، قال إنكم قوم جتهلون ، لرتكنب سنن من قبلكم 

“Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menuju Hunain sedangkan kami 

adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Adalah orang-orang musyrik memiliki satu batang pohon 
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yang mana mereka duduk-duduk di bawahnya dan menggantungkan senjata mereka padanya, yang 

dikenal dengan sebutan Dzatu Anwath, maka kami berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam: Jadikanlah bagi kami Dzatu Anwath sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwath,” maka 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: Allahu Akbar, sesungguhnya itu adalah tuntunan 

orang-orang sebelum kalian, kalian telah mengatakan –demi Dzat Yang jiwaku ada di Tangan-Nya–  

seperti apa yang dikatakan Banu Israil kepada Musa: 

≅ yèô_$# !$ uΖ©9 $ Yγ≈ s9 Î) $yϑx. óΟßγ s9 ×πyγ Ï9# u 4 tΑ$ s% öΝ ä3 ¯ΡÎ) ×Πöθs% tβθè= yγ øg rB ∩⊇⊂∇∪       

“Hai Musa. buatlah untuk Kami sebuah Tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa 

Tuhan (berhala)”. Musa menjawab: “Sesungguh-nya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui 

(sifat-sifat Tuhan)”. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian.” (Al A’raf: 

138) 

Di mana para ulama yang menshahihkan hadits ini berdalil dengannya (bahwa orang 

yang akan melakukan syirik karena kejahilan, terus dia dilarang, maka dia langsung 

menarik diri darinya, maka dia itu tidak kafir.”1 

Dan di dalamnya tidak ada pengudzuran pelaku syirik akbar, sebagaimana yang 

didengung-dengungkan oleh Murjiah Gaya Baru seraya berdalil dengannya dalam rangka 

mengudzur para thaghut dan ansharnya, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam marah 

karena sebab permintaan sebagian sahabat itu dan mengingkarinya, namun beliau 

mengudzurnya dan tidak mengkafirkannya, padahal beliau tidak mengudzur kaum 

musyrikin karena melakukan syirik akbar. Sebagian shahabat itu meminta dari Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam karena kejahilan mereka, karena mereka baru masuk Islam, 

dengan dugaan dari mereka bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki hak di dalam 

menjadikan sebatang pohon bagi mereka, sehingga mereka bisa duduk-duduk di bawahnya 

sembari beribadah kepada Allah, dan mereka itu tidak melakukan syirik dan tidak 

melakukan sesuatupun yang bisa menjadi jalan kepada kemusyrikan. Jadi wajib 

menempatkan dalil pada tempatnya dan tidak melampaui batasan-batasannya dan tidak 

membawanya kepada makna yang tidak dikandungnya, yaitu dengan mengudzur orang 

yang jahil selagi dia tidak melakukan kemusyrikan akbar atau kekafiran yang nyata jelas. 

Itu dikarenakan dalil-dalil syar’iy telah menunjukan bahwa penohokan inti tauhid 

dengan kekafiran yang nyata atau dengan kemusyrikan yang jelas yang diketahui umum 

pengingkarannya di dalam ajaran Islam ini, dan yang tidak samar lagi atas anak-anak kecil 

kaum muslimin, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui pula bahwa 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam telah diutus untuk mengugurkan dan 

menghancurkannya, maka hal seperti ini adalah tidak ada pengudzuran bagi orang yang 

jahil, terutama bersama penyempurnaan nikmat Allah terhadap umat ini dengan penjagaan 

Kitab-Nya yang mana Dia telah mengaitkan sampainya peringatan dengannya dan dengan 

sampainya Al Qur’an itu, oleh sebab itu barangsiapa telah sampai peringatan kepadanya 

dan dia malah membatalkan tauhid dengan kekafiran yang nyata atau dengan kemusyrikan 

yang jelas maka dia itu kafir bahkan dia itu diadzab di akhirat, dan tidak sah mencarikan 

udzur baginya dengan alasan kejahilan, karena kejahilannya –sedangkan realitanya seperti 

                                                 
1
 Taisir Al Aziz Al Hamid Syarh Kitab At Tauhid hal 185. 

Penterjemah berkata: Ini tidak benar tentang syirik akbar, akan tetapi tentang syirik ashghar, sebagimana yang dijelaskan oleh Syaikhul 

Islam di dalam Al Iqtidla, dan Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab di dalam Mufidul Mustafi juga Asy Syathibi di dalam Al  I’tisham. 
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itu– adalah kejahilan karena keberpalingan bukan kejahilan karena tidak adanya 

kesempatan untuk mencari ilmu. Dan hal itu dibuktikan secara jelas oleh sabda Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau tentang 

ayahnya: 

  )إن أيب وأباك يف النار( 
“Sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu di neraka.”1  

Padahal para orang tua mereka itu adalah tergolong kaum yang Allah firmankan 

tentang mereka: 

u‘É‹ΖçF Ï9 $ YΒöθs% !$ ¨Β u‘É‹Ρ é& öΝ èδäτ !$ t/# u ôΜßγ sù tβθè= Ï�≈ xî ∩∉∪     

“Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi 

peringatan, karena itu mereka lalai.” (Yasiin: 6) 

Dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

u‘É‹ΖçF Ï9 $ YΒöθs% !$ ¨Β Νßγ9s? r& ÏiΒ 9�ƒÉ‹̄Ρ ÏiΒ y7Î= ö6 s% öΝ ßγ ¯= yès9 šχρß‰tGöκu‰ ∩⊂∪     

“Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang 

memberi peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.” (As Sajdah: 3) 

Mereka itu tidak diudzur dengan sebab syirik akbar padahal tidak pernah datang 

kepada mereka seorangpun pemberi peringatan yang khusus bagi mereka. Dan itu tidak lain 

adalah dikarenakan syirik akbar yang nyata itu adalah telah Allah tegakkan berbagai hujjah 

yang nyata terhadap pengingatannya dan terhadap pengahati-hatian darinya, dan Dia-pun 

mengutus para rasul seluruhnya sebagai pemberi peringatan dan yang menghati-hatikan 

darinya, serta Dia-pun menurunkan semua kitab-kitab-Nya dalam rangka menghancurkan-

nya dan menghati-hatikan darinya, kemudian Dia menjadikan kitab terakhirnya kitab yang 

tidak lenyap dengan air yang Dia jamin penjagaannya serta Dia kaitkan peringatan 

terhadapnya. Maka alangkah lebih utamanya lagi untuk tidak diudzur dengan sebab syirik 

akbar orang-orang yang datang setelahnya. 

Al Qadli ‘Iyadl berkata di dalam Asy Syifa 2/231 saat membicarakan orang yang 

menghujat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mana ia adalah kekafiran yang nyata 

yang mana orang yang jahil tidak diudzur di dalamnya: 

أو يأيت بسفه من القول أو قبيح من الكالم ونوع من السب يف جهته وإن ظهر بدليل حاله أنه مل يتعمد ذمه ( 
ومل يقصد سبه إما جلهالة محلته على ما قاله أو ضجر أو سكر اضطره إليه ، أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة 

  . أهـ) ون تلعثم إذ ال يعذر أحد بالكفر باجلهالة وور يف كالمه ؛ فحكم هذا الوجه حكم الوجه األول القتل د
“Atau dia mendatangkan ucapan yang hina atau perkataan yang buruk dan macam 

penghinaan terhadap beliau, bila nampak dengan bukti keadaannya bahwa dia itu tidak 

                                                 
1
 Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas secara marfu’, dan hal serupa diriwayatkan Imam Ahmad 4/11:  

 ).إن أمي وأمك يف النار ( 

“Sesungguhnya ibuku dan ibumu di neraka.”  

Dan di dalam Shahih Muslim: 

 )  …استأذنت ريب أن استغفر ألمي فلم يأذن يل ( 

”Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun Dia tidak mengizinkanku...” 
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menyengaja menghinanya dan tidak memaksudkan menghujatnya, baik karena kejahilan 

yang membawa dia untuk mengucapkan ucapan itu atau karena kekesalan atau karena 

mabuk yang mendorongnya berbuat itu atau karena tipisnya pengawasan dan penahanan 

terhadap lisannya dan sikap serampangan dan ngawur di dalam berbicara; maka status 

hukum orang macam ini adalah sama dengan status hukum orang macam pertama, yaitu 

dibunuh tanpa banyak bicara, karena tidak seorangpun diudzur di dalam kekafiran ini 

dengan sebab kebodohannya.” 

Yaitu kekafiran yang nyata yang merupakan hinaan terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, karena telah lalu di dalam ucapan Al Qadli sendiri perihal kewajiban menjaga diri 

dari mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil dari kalangan yang shalat lagi 

bertauhid. 

(d) Penghalang Paksaan 

Lawan paksaan di dalam syarat takfir adalah si mukallaf itu melakukannya secara 

ikhtiyar (keinginan sendiri/tidak dipaksa). Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala: 

tΒ t�x� Ÿ2 «!$$ Î/ .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿ Ïµ ÏΖ≈yϑƒÎ) āωÎ) ôtΒ oνÌ�ò2é& …çµ ç6ù= s%uρ BÈ⌡ yϑôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒM} $$ Î/ Å3≈ s9 uρ ̈Β yy u�Ÿ° Ì�ø� ä3 ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰|¹ óΟÎγ øŠn= yèsù 

Ò=ŸÒ xî š∅ÏiΒ «!$# óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹tã ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∉∪    

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali 

orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi 

orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya 

adzab yang besar.” (An Nahl: 106) 

Para ulama telah menuturkan syarat-syarat ikrah yang sah dianggap, di antaranya:1 

1. Orang yang memaksa itu mampu menimpakan apa yang diancamkannya, sedangkan 

orang yang dipaksa tidak mampu melawan walaupun dengan cara melarikan diri. 

2. Besar dugaan orang yang dipaksa bahwa kalau dia menolak, maka orang yang 

memaksa pasti menimpakan apa yang diancamkannya. 

3. Tidak nampak pada diri orang yang dipaksa suatu yang menunjukan bahwa dia itu 

menyetujuinya, umpamanya dia melakukan atau mengatakan suatu yang lebih dari apa 

yang dipaksakan. 

4. Dan para ulama mensyaratkan pada apa yang diancamkan di dalam paksaan terhadap 

ucapan kekafiran, adalah suatu yang tidak kuasa bagi seseorang untuk memikulnya, di 

mana mereka memberikan contoh dengan penyiksaan yang menyakitkan sekali, 

pemotongan anggota badan, pembakaran dengan api, pembunuhan dan yang serupa 

itu. Itu dikarenakan orang yang ayat ikrah turun berkenaan dengan sebabnya adalah 

‘Ammar, di mana ia tidak mengatakan apa yang ia katakan kecuali setelah kedua orang 

tuanya dibunuh dan tulang rusuknya patah serta disiksa di jalan Allah dengan siksaan 

yang sangat dahsyat. 

                                                 
1
 Lihat Fathul Bari (Kitabul Ikrah). 
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5. Dan mereka mensyaratkan nampaknya keislaman orang yang dipaksa setelah 

lenyapnya paksaan itu darinya, di mana bila dia menampakkannya maka dia itu tetap 

di atas keislamannya, namun bila menampakan kekafiran, maka dia dihukumi kafir 

sejak dia mengucapkannya.1 

Namun demikian, wajib diperhatikan bahwa para ulama telah menegaskan bahwa 

barangsiapa telah tegak bukti bahwa dia mengucapkan kekafiran sedangkan dia itu 

tertawan oleh orang-orang kafir lagi ditahan oleh mereka pada kondisi ketakutan, maka dia 

tidak dihukumi murtad,2 karena dia itu pada kondisi dugaan adanya ikrah selagi masih ada 

di bawah kekuasaan mereka dalam keadaan tertahan lagi tertawan dan orang-orang kafir itu 

kuasa untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadapnya.3 

Dan bila ada yang menyaksikan bahwa dia itu dalam kondisi aman saat 

mengucapkan kekafiran tersebut, maka dia dihukumi murtad.4 

Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ikrah yang dibicarakan oleh para 

ulama adalah pengucapan kekafiran atau melakukannya kamudian si orangnya kembali 

menampakkan keislaman sebagaimana yang telah lalu, adapun ikrah untuk menetap di atas 

kekafiran dan terus di atasnya, maka ikrah semacam ini adalah tidak mereka anggap dan 

tidak mereka bolehkan, serta mereka membedakan ikrah semacam itu dengan ikrah yang 

mereka udzur di dalamnya. 

Al Atsram meriwayatkan dari Abu Abdillah –yakni Al Imam Ahmad- bahwa beliau 

ditanya tentang orang yang ditawan, terus disodorkan kepada kekafiran dan dipaksa 

terhadapnya, apakah boleh dia untuk murtad? Maka beliau membencinya dengan sangat, 

dan berkata: Hal seperti ini menurut saya tidak serupa dengan keadaan orang-orang dari 

kalangan sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mana ayat ikrah turun 

berkenaan dengan mereka, di mana mereka itu dipaksa terhadap pengucapan kekafiran 

terus setelah itu mereka dibiarkan melakukan apa yang mereka inginkan, sedangkan orang-

orang yang ditanyakan tadi mereka itu dipaksa untuk menetap di atas kekafiran dan 

meninggalkan agamanya.5 Itu dikarenakan sesungguhnya orang yang dipaksa untuk 

mengucapkan kekafiran terus dia dibiarkan adalah tidak ada bahaya di dalamnya, 

sedangkan orang yang menetap di antara mereka maka dia itu komitmen dengan 

menyambut ajakan mereka kepada kekafiran yang mana ia berada di dalamnya, 

menghalalkan apa yang diharamkan, meninggalkan kewajiban-kewajiban serta melakukan 

apa-apa yang dilarang dan kemungkaran, dan bila dia itu adalah wanita, maka mereka 

menikahinya dan menjadikannya melahirkan anak-anak yang kafir, dan begitu juga laki-

laki. Sehingga dhahir keadaan mereka itu adalah berjalan masuk ke dalam kekafiran yang 

sebenarnya serta meninggalkan dien yang hanif.” Dari Al Mughni (Kitabul Murtad) (Pasal: 

                                                 
1
 Lihat Al Mughni karya Ibnu Qudamah Kitabul Murtad (Pasal: Barangsiapa dipaksa terhadap kekafiran....) 

2
 Lihat Al Mughni karya Ibnu Qudamah Kitabul Murtad (Pasal: Barangsiapa dipaksa terhadap kekafiran.....) 

3
 Lihat (Sabilun Najah Wal Fikak) karya Syaikh Hamd Ibnu ‘Atiq hal 62 (Keadaan yang ketiga: menyelarasi mereka secara dhahir namun 

menyelisihi mereka secara bathin, dan ini ada dua macam: Pertama: Dia melakukan hal itu dikarenakan dia berada di bawah kekuasaan 

mereka seraya dia dipukuli dan diikat serta diancam hendak dibunuh, maka dalam kondisi seperti ini adalah boleh dia menyelarasi mereka 

secara dhahir dengan syarat hati teguh dengan keimanan, sebagaimana yang terjadi pada ‘Ammar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

“kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman,”) selesai, dan akan ada ucapan beliau ini nanti tentang 

macam yang kedua. 
4
 Al Mughni di tempat yang lalu. 

5
 Sepertinya ini adalah akhir ucapan Al Imam Ahmad, sedangkan yang sesudahnya adalah penjelasan penulis Al Mughni, wallahu ta’ala 

a’lam. 
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Barangsiapa yang dipaksa mengucapkan kekafiran, maka yang lebih utama adalah bersabar 

dan tidak mengucapkannya...).  

B. Bagian Kedua: Mawani’ Pada Perbuatan: 

1. Keberadaan ucapan atau perbuatan itu tidak sharih (tegas) dilalah-nya (penunjukannya) 

terhadap kekafiran. 

2. Atau bahwa dalil syar’iy yang digunakan sebagai dalilnya itu adalah tidak qath’iy 

dilalah-nya bahwa ucapan atau perbuatan itu adalah mengkafirkan. 

Dan nanti insya Allah akan datang pemcaraan hal ini di dalam bahasan kekeliruan di 

dalam takfir, yaitu kekeliruan yang keenam dan ketujuh. 

C. Bagian Ketiga: Mawani’ Pada Pembuktian: 

Yaitu sisi proses putusan hukum (qadlaai) pada mawani’), dan hak ini sangat diperketat 

di dalamnya saat memberlakukan konsekuensi-konsekuensi pengkafiran terhadapnya, seperti 

penghalalan darah dan hartanya serta yang lainnya. 

• Dan itu adalah ketidakterbutian kekafiran tersebut atas pelakunya dengan 

keterbuktian yang syar’iy (sah) yang berupa pengakuan atau kesaksian dua laki-laki yang 

adil, baik itu karena kekurangan nishab kesaksian di dalamnya, yang mana jumhur ulama 

telah menegaskan bahwa harus ada kesaksian dua laki-laki yang adil, umpamanya yang 

bersaksi hanya seorang laki-laki saja, maka si pelaku tidak dikenakan sangsi hukum dengan 

sebab kesaksian seorang diri itu, sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak 

memberikan sangsi hukum kepada Abdullah Ibnu Ubay dengan kesaksian Zaid Ibnul 

Arqam sendirian tatkala dia bersaksi terhadapnya bahwa dia telah mengatakan: 

 لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل

“Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir 

orang-orang yang lemah dari padanya.”1  

• Atau salah seorang dari saksi itu adalah tidak diterima kesaksiannya di dalam 

masalah ini, umpamnya dia itu kafir, atau orang gila atau anak kecil atau yang serupa itu, 

atau dia itu lawan si terdakwa atau dia itu tercoreng keadilannya, disertai pengelakkan dan 

penolakan serta pengingkaran si terdakwa terhadap apa yang dituduhkan kepadanya 

dengan cara bersumpah. Dan akan ada pembicaraan hal ini di dalam kekeliruan-kekeliruan 

takfir, di mana para ulama menetapkan empat syarat bagi penerimaan kesaksian saksi: 

(Islam, baligh, berakal dan adil)2 dan mereka berdalil dengan banyak dalil di antaranya 

firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

                                                 
1
 Asal hadits ada di dalam Ash Shahihain. 

2
 Sebagai contoh coba lihat Al Mughni (Kitabul Qadla) masalah: (Dan bila bersaksi di sisinya orang yang tidak dia ketahui….), dan yang 

dimaksud dari hal ini di sini adalah apa yang berkaitan dengan kesaksian terhadap kemurtaddan dan kekafiran. Adapun di dalam 

permasalahan fiqh lainnya, maka sudah maklum bahwa di dalamnya ada perincian, di mana di dalam zina maka kesaksian hanya bisa sah 

dengan empat saksi laki-laki atau lebih, di dalam hutang dan rujuk maka dengan dua saksi yang adil, dan telah sah dari Nabi shallallahu 

'alaihi wa sallam bahwa beliau memutuskan di dalam permasalahan hak dan harta dengan seorang saksi dan sumpah saat tidak ada dua 

saksi, di dalam wasiat di tengah safar adalah diterima kesaksian dua orang kafir bila tidak ada dua orang muslim yang adil sebagaimana di 

dalam surat Al Maidah, dan ia tergolong posisi yang sangat dibutuhkan yang diperhatikan oleh syari’at. Dan hal serupa adalah apa yang 

dibolehkan para ulama berupa kesaksian anak kecil di antara mereka sendiri di dalam masalah luka yang terjadi di antara mereka dan tidak 
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(#ρ ß‰Íκô−r& uρ ô“uρ sŒ 5Αô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ   

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.” (Ath Thalaq: 2) 

Dan dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, Abu Dawud, Al Baihaqiy 

dan yang lainnya dari ‘Amr Ibnu Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda: 

وسنده  :)4/198) (التلخيص(قال احلافظ يف ) ال جتوز شهادة خائن وال خائنة ، وال ذي ِغمٍر على أخيه ( 
 . أي حقد وعداوة :وذو غمر. قوي

“Tidak boleh kesaksian laki-laki yang berkhianat dan tidak pula wanita yang berkhianat, dan tidak 

pula orang yang memiliki kedengkian terhadap saudaranya.” Al Hafidh berkata di dalam At 

Talkhish 4/198: Sanadnya adalah kuat, dan makna memiliki kedengkian adalah memiliki 

sikap dengki dan permusuhan. 

Oleh sebab itu maka madzhab Asy Syafi’i, Malik, Ahmad dan jumhur ulama adalah 

tidak diterimanya kesaksian musuh terhadap lawannya, namun dalam hal ini Abu Hanifah 

menyelisihi, dan hal itu dituturkan oleh Asy Syaukani di dalam Nailul Authar, kemudian 

beliau berkata: (Dan pendapat yang benar adalah tidak diterimanya kesaksian musuh 

terhadap lawannya karena adanya dalil terhadap hal itu, sedangkan dalil itu tidak boleh 

ditentang dengan sekedar pendapat akal, dan orang yang mengatakan kesaksiannya 

diterima adalah tidak memiliki satu dalilpun yang bisa diterima) selesai dari Kitabul Aqdliyah 

Wal Ahkam (Bab Man Yajuuzul Hukmu Bi Syahadatihim). 

• Para ulama telah menuturkan di dalam bayyinah (bukti) di samping  pengakuan 

dan dua saksi; adalah istifadlah, yaitu kemasyhuran suatu permasalahan, nampaknya dan 

dikenalnya di tengah manusia, di mana kadang hal ini lebih kuat dari sekedar kesaksian dua 

orang saksi. 

Akan tetapi ada rincian di dalamnya yang wajib diperhatikan, di mana para ulama 

menganggap istifadlah sebagai bayyinah di dalam beberapa permasalahan dan tidak 

menganggapnya di dalam permasalahan yang lain. Lihat Al Mughni Kitabusy Syahadat 

(masalah: Dan suatu yang pemberitaannya menyebar....) dan lihat juga Fatawa Syaikhul 

Islam 35/241-242) dan akan datang hal itu nanti, dan juga lihat di dalamnya 15/179. 

D. Perhatian Seputar Mawani’ Takfir 

(a) Tabayyun (mencari kejelasan) perihal mawani’ itu hanyalah wajib pada 

diri orang yang maqdur ‘alaih,1 dan tidak wajib pada diri orang yang mumtani’ 

atau orang yang memerangi. 

                                                                                                                                                         
ada orang lain yang hadir, juga kesaksian wanita saja terhadap sebagian yang lainnya di dalam hal-hal yang tidak dihadiri kecuali oleh 

mereka. Silahkan di dalam hal ini lihat nishab kesaksian dan beberapa faidah yang berkaitan dengannya di dalam I’lamul Muwaqqi’in 1/91 

dan seterusnya. 
1
 Maqdur ‘alaih adalah orang yang berada di bawah kekuasaan dan genggaman kaum muslimin, di mana bisa dihadirkan kapan saja ke 

hadapan mahkamah syar’iyyah. Sedangkan orang yang selainnya adalah mumtani’ yaitu orang yang tidak bisa dihadirkan dan di luar 

jangkauan kekuasaan kaum muslimin, baik itu orang yang murtad di Darul Islam terus melarikan diri ke Darul Kufri atau orang yang 
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Ketahuilah setelah ini semuanya bahwa tabayyun mawani’ ini hanyalah wajib pada 

diri orang yang maqdur ‘alaih, tidak pada orang yang mumtani’. 

Imtina’ (penolakan atau perlindungan diri) itu biasa digunakan untuk dua makna: 

• Imtina’ (penolakan) dari mengamalkan syari’at baik sebagian maupun keseluruhan. 

• Imtina’ (penolakan/perlindungan diri) dari kekuasaan, yaitu kekuasaan kaum 

muslimin, yaitu dia menolak dari diproses hukum oleh kaum muslimin dan menolak 

dari dihukumi oleh mereka dengan hukum Allah. 

Dan tidak ada talazum (kemestian saling berkaitan) di antara dua macam ini, di mana  

bisa saja orang yang menolak dari mengamalkan syari’at itu adalah maqdur ‘alaih di Darul 

Islam seperti orang yang menolak dari menunaikan zakat sedang dia itu hanya individu 

yang maqdur ‘alaih di Darul Islam. 

Dan kadang keduanya menyatu, di mana orang menolak dari mengamalkan syari’at 

seraya melindungi dirinya dengan Darul Kufri atau dengan kekuatan, kelompok, Undang-

Undang dan kekuasaan negara, sehingga kaum muslimin tidak bisa menghadirkannya 

untuk mengadilinya dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan menegakkan had Allah 

terhadapnya. 

Orang yang menolak diri dari tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin itu bisa saja 

dia itu memerangi dengan tangannya, dan bisa saja memerangi dengan lisannya saja. lihat 

Ash Sharimul Maslul hal 388. 

Dan para ulama telah sepakat bahwa orang yang menolak diri dari kekuasaan kaum 

muslimin itu adalah tidak wajib melakukan istitabah terhadapnya. Maka apalagi orang yang 

memerangi lagi memasuki negeri kaum muslimin, mendudukinya dan memegang tampuk 

pemerintahan di dalamnya. 

Istitabah itu digunakan untuk dua makna juga: 

Pertama: Meminta dari orang yang telah divonis murtad itu agar bertaubat. 

Kedua: Mencari kejelasan syuruth dan mawani’ sebelum dilakukan vonis murtad 

terhadapnya, dan makna inilah yang ingin kami ingatkan di sini. 

Orang yang menolak dari mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan yang menolak 

tunduk untuk diproses dengan hukum Islam, dan yang memerangi kaum muslimin lagi di 

luar kekuasaan dan jangkauan hukum mereka, baik dia itu melindungi dirinya dengan 

negara kafir atau dengan bala tentaranya atau dengan Undang-Undangnya atau dengan 

lembaga-lembaga hukumnya, maka orang ini adalah telah menggabungkan dua macam sifat 

imtina’1; sehingga tidak wajib melakukan penelitian terhadap syarat-syarat dan mawani’ takfir 

padanya sebelum dikafirkan dan diperangi, karena dia itu tidak menyerahkan dirinya 

kepada kaum muslimin, dan tidak menerima syari’at dan hukum mereka sehingga bisa 

dilakukan pengkajian terhadap keadaan dirinya. Sehingga pada macam orang seperti itu 

adalah tidak boleh dikatakan bahwa hujjah belum tegak terhadapnya, sebagaimana yang 

sering dilontarkan oleh orang-orang yang mengigau lagi tidak mengetahui apa yang mereka 

                                                                                                                                                         
melindungi dirinya dengan undang-undang kafir yang ada atau orang yang melindungi dirinya dari jangkauan kaum muslimin dengan 

kekuatan  atau kelompok yang dia miliki.
(pent)

 
1
 Seperti para thaghut murtad dan para ansharnya.

(pent)
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katakan, apalagi kalau mereka itu memerangi kita karena dien ini, mereka telah menguasai 

negeri kaum muslimin, mereka menolak diri dari mengamalkan hukum Islam dengan 

kekuatan yang mereka miliki serta mereka menegakkan lagi memaksakan hukum thaghut 

dan hukum kafir di dalamnya. 

Muhammad Ibnul Hasan Asy Syaibani berkata: (Seandainya kaum dari ahlul harbi 

yang belum sampai Islam dan dakwah kepada mereka datang menyerbu kaum muslimin di 

negeri mereka, maka (kaum muslimin) boleh memerangi mereka tanpa perlu 

mendakwahinya terlebih dahulu dalam rangka membela diri, kemudian bila mereka 

membunuh sebagian mereka dan mengambil harta mereka (sebagai ghanimah) maka ini 

adalah boleh...) selesai dari As Sair Al Kabir, dan yang berada di dalam dua kurung adalah 

tambahan yang dimasukan oleh As Sarkhasi di dalam Syarhnya, terus berkata: (Karena 

orang muslim seandainya dia menghunuskan pedangnya kepada orang muslim lagi, maka 

boleh bagi orang yang diancam dengan pedang itu untuk membunuhnya dalam rangka 

membela diri, maka di sini adalah lebih utama lagi, dan makna hikmah di dalam hal itu 

adalah seandainya kaum muslimin menyibukan diri dengan mengajak mereka terlebih 

dahulu kepada Islam, maka bisa saja justeru pembunuhan dan penawanan itu menimpa 

anak isteri kaum muslimin, harta mereka dan jiwa mereka, maka oleh sebab itu tidak wajib 

mendakwahi mereka itu). Selesai  

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: (Dan di antaranya adalah bahwa kaum muslimin 

wajib mengajak orang-orang kafir kepada Islam –sebelum memerangi mereka–, ini wajib bila 

dakwah belum sampai kepada mereka, dan mustahabb bila dakwah sudah sampai kepada 

mereka, ini bila kaum musliminlah yang mendatangi orang-orang kafir, dan adapun bila 

justeru orang-orang kafir yang menyerbu kaum muslimin di negeri mereka, maka kaum 

muslimin boleh memerangi mereka tanpa didakwahi terlebih dahulu, karena mereka itu 

dalam rangka membela diri mereka dan keluarga mereka). Ahkam Ahli Adz Dzimmah 1/5. 

Ini pemilahan para ulama antara jihad thalab dengan jihad difaa’.  

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pun telah membedakan di banyak tempat di 

dalam kitab-kitabnya antara orang murtad yang kemurtaddannya berlapis –yaitu orang 

yang di samping dia itu murtad, dia juga melakukan penolakan atau genderang perang, 

pembunuhan atau peperangan– maka dia itu dibunuh tanpa istitabah, ini dibedakan dengan 

orang murtad dengan kemurtaddan biasa, maka ini dibunuh kecuali bila dia itu taubat.1 

Dan berkata di dalam Ash Sharimul Maslul hal 322: 

املرتد لو امتنع بأن يلحق بدار احلرب ، أو بأن يكون املرتدون ذوي شوكة ميتنعون ا عن حكم اإلسالم ، فإنه ( 
 . أهـ) يقتل قبل االستتابة بال تردد 

(Orang murtad bila dia itu melakukan perlindungan diri dengan cara melarikan diri ke 

darul harbi, atau umpamanya orang-orang murtad itu memiliki kekuatan yang dengannya 

mereka melindungi diri mereka dari jaungkauan hukum Islam, maka dia itu dibunuh tanpa 

ragu lagi sebelum istitabah). Selesai  

Dan berkata juga hal 325-326: 

                                                 
1
 Lihat sebagai contoh Majmu Al Fatawa 20/59. 
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 . أهـ) عليه على أن املمتنع ال يستتاب وإمنا يستتاب املقدور ( 
(Bahwa orang yang mumtani’ itu adalah tidak diistitabah, dan yang diistitabah itu hanyalah 

orang yang maqdur ‘alaih). Selesai.   

(b) Udzur-udzur yang sering dijadikan alasan oleh orang-orang murtad dan 

yang lainnya, padahal ia itu bukan termasuk mawani’ takfir.1 

Setelah engkau mengetahui syuruth takfir dan mawani-’nya, maka masih ada tersisa 

suatu yang mesti engkau perhatikan, yaitu kaidah syar’iyyah yang penting di dalam bab ini, 

yaitu: (Bahwa status sesuatu sebagai mani’ (penghalang) dan syarat serta juga sebagai 

sebab itu harus dibuktikan penganggapannya dengan dalil syar’iy)2 Di mana mawani’, 

syuruth juga asbab (sebab-sebab) itu adalah hukum-hukum syar’iy yang bersifat wadl’iy 

(penetapan) yang ditetapkan oleh syari’at dengan tauqif (dalil khusus). 

Oleh sebab itu bila ternyata sesuatu itu tidak terbukti secara dalil, maka ia tidak 

dianggap. Barangsiapa mengklaim bahwa sesuatu itu sebagai sebab atau syarat atau sebagai 

mani’ bagi sesuatu hal, maka dia harus membuktikannya dengan dalil, dan bila ternyata 

tidak bisa, maka berarti dia itu berdusta atas Nama Allah, maka oleh sebab itu tidak boleh 

mengada-ada asbab atau syuruth atau mawani’ takfir yang tidak Allah turunkan dalilnya. Dan 

barangsiapa melakukan hal itu, maka dia itu masuk di dalam cakupan keumuman firman 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

÷Πr& óΟßγ s9 (# àσ̄≈ Ÿ2u�à° (#θããu�Ÿ° Ο ßγ s9 zÏiΒ ÉÏe$!$# $ tΒ öΝ s9 .βsŒù'tƒ ÏµÎ/ ª!$#   

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari’atkan untuk mereka 

dien yang tidak diizinkan Allah?” (Asy Syura: 21). 

Dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

(# ÿρ ä‹sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$t6 ômr& öΝßγ uΖ≈t6 ÷δ â‘uρ $ \/$ t/ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$#   

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah.” (At 

Taubah: 31) 

Maka hati-hatilah dari hal itu. 

Sampai saking hati-hatinya maka (sesungguhnya mayoritas ahli ushul melarang 

qiyas di dalam syuruth, asbab dan mawani’).3 Padahal di dalam hal ini banyak orang-orang 

khalaf di zaman telah menceburkan diri berbicara di dalam udzur-udzur dan mawani’ takfir, 

sampai akhirnya banyak dari mereka mengudzur orang-orang kafir dan orang-orang 

                                                 
1
 Dan hal serupa silahkan lihat di dalam kitab kami (Imtaa’un Nadhr Fi Kasyfi Syubuhat Murji’atl ‘Ashri) dan (Millah Ibrahim) dan (Kasyfu 

Syubuhat Al Mujadilin ‘An ‘Asaakirisy Syirki Wa Ansharil Qawanin) dan juga silahkan lihat kitab (Al Jami’ Fi Thalabi ‘Ilmi Asy Syarif) karya 

Syaikh Abdul Qadir Bin Abil Aziz hafidhahullah. Dan di sini saya perlu menegaskan bahwa saya telah mengambil faidah dari kitab itu dan 

saya meringkas dari sebagian bahasan juz kedua darinya dengan sedikit perubahan redaksi, di mana Allah telah memudahkan untuk 

memasukannya ke dalam penjara secara sembunyi-sembunyi lewat sebagian ikhwan yang mulia, di mana mereka meminta dari saya agar 

memberikan masukan mereka perihal kitab itu, maka saya menulis beberapa catatan terhadapnya yang saya namai An Nukat Al Lawami’ Fi 

Malhudhat Al Jami’. Dan saya sebutkan itu dalam rangka menyandarkan keutamaan kepada pemiliknya, sebagaimana yang dikatakan 

penulis juga di hal 858 dari Ibnu Abdil Barr bahwa ia (adalah termasuk barakah ilmu). 
2
 Lihat Al Wadlih Fi Ushulil Fiqh karya Muhammad Sulaiman Al Asyqar hal 32. 

3
 Mudzakkirah Ushulil Fiqhi karya Asy Syinqithiy hal 282, dan lihat Irsyadul Fuhul (pasal kelima) (Tentang hal-hal yang qiyas tidak berlaku di 

dalamnya) hal 375. 
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murtad dengan udzur-udzur dan mawani’ yang diada-adakan -yang tidak pernah terlintas 

pada benak orang-orang murtad itu- yang sebagiannya tidak ada dalilnya, dan sebagian 

yang lainnya telah Allah gugurkan di dalam Kitab-Nya atau lewat lisan Rasul-Nya 

shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Di antara hal itu adalah: 

(1) Rasa takut dari ancaman pemutusan gaji bulanan, atau pemecatan dari 

pekerjaan, atau penyitaan sebagian kekayaan dunia, atau pelarangan dari urusan dunia. 

Maka hal ini bukan termasuk mawani’ takfir dan seorangpun tidak diudzur 

dengannya bila hal itu menghantarkan kepada kekafiran terhadap Rabbul ‘Alamin, sikap 

tawalli kepada kaum musyrikin dan membantu mereka terhadap kaum muslimin, serta 

membela Undang-Undang kaum musyrikin. Justeru hal itu termasuk tipu daya syaitan, 

penyemangatannya kepada wali-walinya dengan kesesatan, dan penarikan mereka dengan 

keras kepada kekafiran, karena ancaman dengan hal-hal tadi bukanlah termasuk ikrah sama 

sekali. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

zÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ãΑθ à) tƒ $ ¨ΨtΒ# u «!$$ Î/ !# sŒÎ*sù y“ÏŒρ é& ’ Îû «!$# Ÿ≅ yèy_ sπ uΖ÷FÏù Ä¨$̈Ψ9 $# É>#x‹yèx. «!$#   

“Dan di antara manusia ada orang yang berkata: “Kami beriman kepada Allah,” maka apabila ia 

disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai adzab Allah.” 

(Al ‘Ankabut: 10) 

Dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

* $ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ# u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−Gs? yŠθåκu� ø9 $# #“ t�≈|Á ¨Ζ9$# uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝ åκÝÕ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷èt/ 4 tΒuρ Νçλ °;uθtGtƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# 

Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠöθs) ø9 $# tÏϑÎ=≈©à9 $# ∩∈⊇∪   “ u�tI sù zƒ Ï%©!$# ’Îû Ν Îγ Î/θè= è% ÖÚ t�̈Β šχθããÌ�≈ |¡ ç„ öΝ Íκ�Ïù tβθä9θ à) tƒ # y ǿƒ wΥ βr& $oΨt7�ÅÁ è? ×οt�Í← !# yŠ 4 
 |¤yèsù ª!$# βr& u’ÎA ù'tƒ Ëx ÷Fx� ø9 $$ Î/ ÷ρ r& 9�øΒr& ôÏiΒ  ÍνÏ‰ΨÏã (#θßsÎ7óÁ ã‹sù 4’n?tã !$ tΒ (#ρ •�|  r& þ’Îû öΝÍκÅ¦à�Ρ r& šÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∈⊄∪   ãΑθ à) tƒ uρ tÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ# u 

Ï Iωàσ̄≈ yδ r& tÏ% ©!$# (#θßϑ|¡ ø%r& «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r&   öΝ åκ̈Ξ Î) öΝ ä3 yèpRmQ 4 ôMsÜ Î6 ym öΝ ßγ è=≈ yϑôãr& (#θßst7ô¹r'sù tÎ�Å£≈ yz ∩∈⊂∪   $ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u 

tΒ £‰s? ö�tƒ öΝä3ΨÏΒ tã  Ïµ ÏΖƒÏŠ t∃öθ|¡ sù ’ ÎA ù'tƒ ª!$# 5Θöθs) Î/ öΝ åκ™: Ït ä† ÿ…çµ tΡθ ™6Ït ä† uρ A'©!ÏŒr& ’ n?tã tÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# >ο̈“Ïãr& ’ n?tã tÍ�Ï�≈ s3 ø9 $# šχρß‰Îγ≈ pg ä† 

’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ÿωuρ tβθèù$ sƒ s† sπ tΒöθs9 5ΟÍ← Iω 4 y7Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ sù «!$# ÏµŠÏ? ÷σãƒ tΒ â !$ t± o„ 4 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠÎ=tæ ∩∈⊆∪     

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani 

menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. 

Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu 

termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 

dhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang 

munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan 

mendapat bencana”. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), 

atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang 

mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: “Inikah 

orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-

benar beserta kamu,” rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang 

merugi. Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, 
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maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 

mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras 

terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 

yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 

Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui.” (Al Maidah: 51-54) 

Di dalam ayat-ayat ini ada penjelasan perihal kemurtaddan orang yang mana 

sekedar rasa takut telah menjerumuskannya kepada sikap tawalli terhadap orang-orang 

kafir, dan ada penegasan bahwa amalan mereka itu telah hapus, sedangkan keterhapusan 

amalan ini tidaklah terjadi kecuali dengan sebab kekafiran. Jadi Allah tidak mengudzur di 

dalam kekafiran ini –seperti tawalli kepada kaum musyrikin atau kepada Undang-Undang 

mereka- dengan sekedar rasa takut, dan Dia tidak menjadikan hal itu sebagai penghalang 

dari penghalang-penghalang pengkafiran, serta Dia tidak menggolongkannya ke dalam ikrah 

sama sekali, seperti yang diduga oleh banyak orang-orang yang bodoh. 

Syaikh Hamd Ibnu ‘Atiq berkata di dalam Sabilin Najah Wal Fikak Min Muwalatil 

Murtaddin Wa Ahlil Isyrak hal 62 saat menjelaskan macam-macam manusia yang 

menampakkan sikap menyelarasi orang-orang kafir, di mana beliau menyebutkan di 

antaranya1 adalah orang yang menyelarasi mereka secara dhahir seraya mengklaim bahwa 

ia menyelisihi mereka secara bathin sedangkan ia tidak berada di bawah penguasaan 

mereka, Beliau berkata: (Namun yang mendorongnya untuk melakukan hal itu adalah bisa 

jadi adalah karena keinginan untuk mendapatkan jabatan atau harta atau karena berat 

dengan tanah air atau dengan keluarga atau rasa takut dari apa yang mungkin terjadi pada 

hartanya, maka sesungguhnya dia itu di dalam keadaan seperti ini adalah murtad, dan tidak 

ada manfaat baginya kebencian dirinya kepada mereka secara bathin.2 

Dan justeru dia itu tergolong orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

firmankan: 

š�Ï9≡ sŒ ÞΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θ™6 ystF ó™$# nο4θuŠysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ’n?tã Íοt�ÅzFψ $# āχr& uρ ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠöθs) ø9 $# tÍ�Ï�≈ x6ø9 $# ∩⊇⊃∠∪     

“Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari 

akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.” (An Nahl: 107) 

Dan Allah mengabarkan bahwa yang menghantarkan mereka kepada kekafiran itu 

bukanlah kejahilan dan bukan pula kebencian kepada Al Haq atau kecintaan kepada 

kebatilan, namun yang menghantarkannya itu kecintaan kepada dunia yang lebih dia 

utamakan daripada dien.  

Dan inilah makna ucapan Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdil Wahhab 

rahimahullah. 

Dan adapun apa yang diyakini oleh banyak manusia sebagai udzur, maka 

sesungguhnya itu adalah berasal dari penghiasan syaitan dan penipuannya, di mana 

                                                 
1
 Ini adalah macam kedua dari keadaan orang-orang yang disebutkan di atas, dan telah lalu ucapannya tentang macam yang pertama di 

dalam catatan kaki bahasan penghalang ikrah, yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan mereka seraya mereka memukulinya dan 

mengikatnya serta mengancamnya dengan pembunuhan. 
2
 Karena dia menyetujui mereka terhadap penampakkan kekafiran tanpa ada paksaan yang hakiki. Sedangkan kebencian bathin orang yang 

dipaksa untuk mengucapkan kekafiran itu hanyalah manfaat saat ada ikrah hakiki, atau orang yang tertindas yang menyembunyikan 

keimanannya bila dia tidak menampakkan apa yang membatalkan keimanannya. 
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sebagian mereka bila ditakut-takuti oleh wali-wali syaitan dengan rasa takut yang tidak ada 

hakikatnya, maka dia mengira bahwa boleh baginya untuk menampakkan sikap setuju 

kepada kaum musyrikin dan tunduk kepada mereka). Selesai. 

Kemudian beliau menuturkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tentang sifat 

ikrah terhadap pengucapan kekafiran, dan bahwa paksaan itu adalah tidak terjadi kecuali 

dengan pemukulan, penyiksaan dan pembunuhan, tidak dengan sekedar ucapan dan tidak 

pula dengan ancaman untuk menjauhkan dia dari isterinya atau hartanya atau keluarganya. 

As Sayuthi di muqaddimah Tarikhul Khulafa telah menukil dari Al Qadli ‘Iyadl, 

berkata: Abu Muhammad Al Qairuwani Al Kizaniy dari kalangan ulama madzhab Maliki 

ditanya tentang orang yang dipaksa oleh Banu ‘Ubaid (penguasa Mesir) untuk masuk di 

dalam ajaran mereka, atau dibunuh (kalau tidak mau)? 

Maka beliau menjawab: 

خيتار القتل ، وال يعذر أحد يف هذا األمر، كان أول دخوهلم  قبل أن يعرف أمرهم ، وأما بعد فقد وجب الفرار 
فال يعذر أحد باخلوف بعد إقامته ، ألن املقام يف موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع ال جيوز ، وإمنا أقام من 

 )  حدودهم ، فيفتنوهم عن دينهم أقام من الفقهاء على املباينة هلم ، لئال ختلو للمسلمني
“Dia memilih dibunuh saja, dan seorangpun tidak diudzur dengan sebab hal ini kecuali 

orang yang tidak mengetahui keadaan mereka di awal kemunculan mereka di negeri ini. 

Adapun setelah dia mengetahui keadaan mereka maka wajib lari, dan seorangpun tidak 

diudzur untuk menetap di sana dengan alasan takut, karena menetap di suatu negeri yang 

mana penduduknya dituntut untuk menggugurkan syari’at adalah tidak boleh. Namun 

keberadaan para ulama dan para ahli ibadah di sana itu adalah hanya dalam rangka 

menentang mereka, agar musuh kaum muslimin itu tidak leluasa menyesatkan mereka dari 

agamanya). Selesai hal 13. 

Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

¨βÎ) tÏ% ©!$# ãΝ ßγ9©ùuθs? èπ s3 Í×̄≈ n= yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝ ÍκÅ¦à�Ρ r& (#θä9$ s% zΝŠÏù ÷ΛäΖä. ( (#θä9$ s% $ ¨Ζä. tÏ� yèôÒ tGó¡ ãΒ ’Îû ÇÚö‘F{ $# 4 (# þθä9$ s% öΝs9 r& ôä3 s? ÞÚ ö‘r& «!$# 

Zπ yèÅ™≡ uρ (#ρ ã�Å_$ pκçJ sù $ pκ�Ïù 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù öΝ ßγ1 uρ ù'tΒ æΛ©yγ y_ ( ôN u !$ y™ uρ # ·��ÅÁ tΒ ∩∠∪     

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, 

(kepada mereka) Malaikat bertanya: “Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?”. mereka menjawab: 

“Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)”. Para Malaikat berkata: “Bukankah 

bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?” orang-orang itu tempatnya neraka 

Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (An Nisa: 97) 

Di mana ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang telah masuk Islam, akan 

tetapi mereka melakukan taqshir di dalam hijrah, mereka menetap di Mekkah di tengah 

kaum musyrikin karena merasa berat dengan tempat tinggal, isteri, harta dan negeri, 

kemudian tatkala perang Badar mereka dipaksa ikut keluar oleh kaum musyrikin di dalam 

barisan mereka, dan adalah kaum muslimin bila menembakkan panah maka mengenai 

sebagian mereka itu, dan kaum muslimin pun berkata: “Kami telah membunuh sudara-

saudara kami,” maka Allah menurunkan ayat-ayat di dalam surat An Nisa tadi, di mana 

Allah tidak mengudzur mereka dengan klaim ketertindasan dan pemaksaan kaum 
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musyrikin terhadap mereka sehingga ikut di barisan mereka, karena dari awal merekalah 

yang melakukan taqshir di dalam hijrah dan dari keluar dari tengah mereka saat mereka 

dalam kondisi lapang. Namun yang diudzur di dalam ayat itu hanyalah orang-orang yang 

benar-benar tertindas yang tidak memiliki kesempatan untuk hijrah dan mampu 

terhadapnya karena mereka ditahan dan diikat dan karena ketertindasan yang sebenarnya, 

atau karena mereka itu tidak memiliki daya dan tidak mengetahui jalan hijrah, seperti 

wanita, anak-anak dan yang seperti mereka. 

Maka ini menunjukan bahwa orang yang memperbanyak jumlah kaum musyrikin 

dan orang-orang kafir lagi menampakkan persetujuannya terhadap mereka dan 

pembelaannya melawan kaum muslimin, adalah tidak diudzur dengan sekedar klaim rasa 

takut kehilangan harta dan merasa berat kehilangan pensiunan dan tempat tinggal serta 

urusan dunia lainnya. 

Maka bagaimana dengan orang yang menampakkan sikap pembelaan terhadap 

kemusyrikan itu sendiri, dia melindungi Undang-Undang kafir dan keluar dalam kondisi 

tidak dipaksa untuk membelanya dan membela orang-orangnya terhadap kaum 

muwahhidin?? terus dia beralasan dengan udzur-udzur semacam itu… 

Tidak diragukan lagi bahwa mereka itu adalah lebih layak untuk divonis kafir 

daripada yang tadi dipaksa. 

(2) Oleh sebab itu bukan termasuk mawani’ takfir juga keberadaan bahwa orang-

orang murtad dan ansharnya itu beralasan dengan alasan ketertindasan dan bahwa 

mereka itu tidak berdaya di hadapan pemimpin mereka. Sesungguhnya ketertindasan itu 

andaikata ada lagi dianggap pada diri mereka, maka ia itu tidak bisa melegalkan bagi 

mereka untuk membela kemusyrikan dan kekafiran atau membela orang-orangnya 

terhadap kaum muslimin, karena tidak seorangpun yang memaksa mereka terhadap 

pekerjaan semacam itu dan tidak seorangpun yang memaksa mereka untuk menjadi 

pegawai yang memiliki jenis pekerjaan semacam itu, justeru merekalah yang mati-matian 

untuk bisa diterima bekerja di situ, dan mereka mencari jalan pintas yang bisa 

meluluskan mereka kepada pekerjaan di dinas itu. 

Dan yang lebih mengherankan lagi dari hal itu adalah apa yang saya dengar dari 

sebagian orang-orang yang mata hatinya telah Allah hapus dan telah Allah butakan matanya 

dari bisa melihat cahaya wahyu, yaitu bahwa mereka itu mengudzur para penguasa yang 

menggugurkan syari’at Allah lagi membuat Undang-Undang kafir lagi memberlakukannya 

dan melindungi diri dengannya, yaitu bahwa para penguasa itu diudzur karena mereka itu 

tertindas di hadapan Amerika dan tidak bisa memberlakukan syari’at karena sebab hal itu..!! 

dan saya pernah bertanya kepada mereka itu:  Siapa orangnya yang telah memaksa mereka 

untuk tetap di atas kekuasaannya dan bersusah payah mempertahankannya dengan segala 

cara dan memegangnya dengan erat, bagaimana tidak demikian sedangkan mayoritas 

mereka itu telah mencapai kursi kekuasaannya dengan tank baja dan dengan segala cara 

pembunuhan, penipuan dan sikap curang, di mana sebagian mereka ada yang membunuh 

ayahnya, di antara mereka ada yang mengasingkan ayahnya, dan di antara mereka ada yang 

membumi hanguskan banyak kota dan desa demi meraih kekuasaannya itu, kemudian 

orang-orang buta itu mengatakan; bahwa mereka itu orang-orang yang tertindas di hadapan 

Amerika, namun hendaklah mereka itu menamakan sesuatu dengan namanya yang 
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sebenarnya, dan hendaklah mereka mengatakan: Para penguasa itu adalah kaki tangan 

Amerika, saudara-saudaranya dan kekasihnya. 

Bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya orang yang tertindas itu adalah tidak 

halal melontarkan ucapan atau perbuatan yang mukaffir, namun yang dirukhshahkan 

baginya itu hanyalah mudarah (bersikap lembut) kepada orang-orang kafir dan taqiyyah, 

yaitu tidak mengingkari mereka dengan tangan dan lisan dengan tetap adanya kebencian 

kepada mereka dan pengingkaran kebatilannya di dalam hati, serta meninggalkan 

penampakkan permusuhan kepada mereka dengan tetap adanya pokok permusuhan di 

dalam hati, tanpa mengikuti mereka di atas kekafirannya atau ridla dengannya, 

sebagaimana di dalam hadits: 

 ) إال من رضي وتابع ( 
“kecuali orang yang ridla dan mengikuti.” 

Karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak mengudzur orang-orang kafir atas kekafiran 

dan kemusyrikannya dengan hujjah istidl’af (ketertindasan), sebagaimana yang sangat jelas 

di dalam ayat yang sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

øŒÎ) uρ šχθ•_!$ ystFtƒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ãΑθ à) u‹sù (# àσ̄≈ x� yè‘Ò9 $# šÏ%©# Ï9 (# ÿρ ç�y9 ò6tFó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζä. öΝä3 s9 $ Yèt7s? ö≅ yγ sù ΟçFΡr& šχθãΨøó•Β $ ¨Ζtã $ Y7ŠÅÁtΡ 

š∅ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# ∩⊆∠∪   tΑ$ s% šÏ%©!$# (# ÿρ ç�y9 ò6tF ó™$# $̄Ρ Î) @≅ ä. !$ yγŠ Ïù āχÎ) ©!$# ô‰s% zΝ s3 ym š ÷t/ ÏŠ$ t6 Ïèø9 $# ∩⊆∇∪     

“Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah 

berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: “Sesungguhnya Kami adalah pengikut-

pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari Kami sebahagian adzab api neraka?” Orang-

orang yang menyombongkan diri menjawab: “Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka 

karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-(Nya)”. (Al Mukmin: 

47-48) 

Dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

tΑ$ s%uρ šÏ% ©!$# (#ρ ã�x� x. s9 š∅ÏΒ÷σœΡ # x‹≈ yγ Î/ Èβ# u ö�à) ø9 $# Ÿωuρ “ Ï%©!$$ Î/ t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ 3 öθs9 uρ #“t�s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈ ©à9$# šχθèùθè%öθtΒ y‰ΨÏã 

öΝ ÍκÍh5u‘ ßì Å_ö�tƒ öΝ ßγ àÒ ÷èt/ 4’ n< Î) CÙ÷èt/ tΑöθs) ø9 $# ãΑθ à) tƒ šÏ%©!$# (#θà� ÏèôÒ çGó™ $# tÏ% ©#Ï9 (#ρ ç�y9 õ3 tFó™ $# Iωöθs9 óΟçFΡ r& $ ¨Ψä3 s9 šÏΖÏΒ÷σãΒ ∩⊂⊇∪   tΑ$ s% 

tÏ%©!$# (#ρ ç�y9 õ3 tGó™ $# tÏ%©# Ï9 (# þθà� ÏèôÒ çGó™ $# ßøt wΥ r& ö/ä3≈ tΡ ÷Šy‰|¹ Çtã 3“y‰çλ ù;$# y‰÷èt/ øŒÎ) Οä.u !% y` ( ö≅ t/ Ο çFΖä. tÏΒÍ�÷g ’Χ ∩⊂⊄∪   tΑ$ s%uρ zƒ Ï%©!$# 

(#θà� ÏèôÒçGó™ $# tÏ%©# Ï9 (#ρ ç�y9 õ3 tF ó™$# ö≅ t/ ã�õ3 tΒ È≅ ø‹©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ øŒÎ) !$ oΨtΡρ ã�ãΒù's? βr& t�à� õ3 ¯Ρ «!$$Î/ Ÿ≅ yèøg wΥ uρ ÿ…ã& s! # YŠ#y‰Ρ r& 4 (#ρ •�|  r& uρ sπ tΒ# y‰̈Ζ9 $# $ £ϑs9 

(# ãρ r& u‘ z>#x‹yèø9 $# $ uΖù= yèy_uρ Ÿ≅≈ n= øñF{ $# þ’ Îû É−$ uΖôãr& tÏ%©!$# (#ρ ã�x� x. 4 ö≅ yδ tβ÷ρ t“øg ä† āωÎ) $ tΒ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷ètƒ ∩⊂⊂∪     

“Dan orang-orang kafir berkata: “Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Quran ini dan tidak 

(pula) kepada kitab yang sebelumnya”. Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang 

yang dhalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan 

kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang 

menyombongkan diri: “Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang 

beriman”. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: 

“Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? 
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(Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa”. Dan orang-orang yang dianggap 

lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: “(Tidak) sebenarnya tipu daya(mu) di 

waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir 

kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya”. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan 

tatkala mereka melihat adzab. Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka 

tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (Saba’: 31-33) 

Dan ayat-ayat yang semakna dengan itu. 

Dan perhatikanlah sikap saling bermusuhan di antara mereka setelah lenyapnya 

kesempatan dan nampaknya penyesalan tatkala mereka melihat adzab, serta ucapan mereka 

kepada para pemimpinnya yang telah menggiring mereka kepada kebinasaan: “sebenarnya 

tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami 

supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya.” 

Jadi, ketertindasan itu bukanlah udzur di dalam hal semacam itu, sedangkan 

ketertindasan yang menjadi udzur bagi orang yang tertindas adalah hanya di dalam 

melakukan sebagian yang diharamkan atau di dalam meninggalkan sebagian yang 

diwajibkan, seperti meninggalkan hijrah kepada kaum muslimin dan taqshir di dalam 

membela mereka serta hal-hal serupa itu yang tidak bisa dia lakukan saat kondisi 

ketertindasannya, selama dia tidak melakukan kekafiran yang nyata dengan tanpa paksaan, 

karena ketertindasan itu adalah berbeda dengan ikrah yang telah dijelaskan gambarannya 

dan yang menghalangi dari pengkafiran orang yang melakukan sesuatu dari sebab-sebab 

kekafiran yang nyata sedang hatinya teguh dengan keimanan. 

Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mensifati orang-orang yang tertindas 

dari kalangan kaum mukminin; bahwa mereka itu berupaya keras dan memohon kepada 

Allah dengan penuh ketulusan agar mengeluarkan mereka dari tengah orang-orang kafir, 

dan mereka itu tidak betah dengan realita ketertindasan atau menjadikannya sebagai alasan 

untuk menjual dien dengan dunia, sebagaimana alasan yang sering disebutkan oleh orang-

orang yang sesat pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

tÏ� yèôÒ tFó¡ ßϑø9 $# uρ š∅ ÏΒ ÉΑ% y Ì̀h�9 $# Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø!Èθø9 $# uρ tÏ% ©!$# tβθä9θ à) tƒ !$ oΨ−/ u‘ $ oΨô_Ì�÷z r& ôÏΒ ÍνÉ‹≈ yδ Ïπ tƒ ö�s) ø9 $# ÉΟÏ9$ ©à9$# $yγ è= ÷δ r& ≅ yèô_$# uρ 

$ uΖ©9 ÏΒ š�Ρ à$©! $ |‹Ï9 uρ ≅ yèô_$# uρ $ oΨ©9 ÏΒ š�Ρà$ ©! # ·��ÅÁ tΡ ∩∠∈∪     

“…dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang 

semuanya berdo’a: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang dhalim 

penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi 

Engkau!”. (An Nisa: 75) 

(3) Dan bukan termasuk mawani’ takfir keberadaan orang-orang murtad dan 

anshar mereka serta orang-orang kafir lainnya itu meyakini bahwa diri mereka itu adalah 

orang-orang mukmin atau bahwa mereka itu berada di atas kebenaran padahal mereka itu 

melakukan berbagai kekafiran. 

Di mana Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mensifati banyak orang-orang kafir dengan 

hal itu, dan Dia tidak menjadikan hal itu sebagai penghalang dari pengkafiran mereka: Dia 

Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 
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ö≅è% ö≅yδ Λälã⁄Îm7t⊥çΡ tÎ�y£÷zF{$$Î/ ¸ξ≈uΗùår&  ∩⊇⊃⊂∪  tÏ%©!$# ¨≅|Ê öΝåκß�÷èy™ ’Îû Íο4θuŠptø:$# $u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδuρ tβθç7|¡øts† öΝåκ̈Ξr& tβθãΖÅ¡øtä† $·è÷Ψß¹   

“Katakanlah: “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi 

perbuatannya?” Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, 

sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.” (Al Kahfi: 103-14) 

Dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

 ÞΟßγ ¯Ρ Î) (#ρ ä‹sƒ ªB $# tÏÜ≈ uŠ¤±9 $# u !$ uŠÏ9 ÷ρ r& ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# šχθç7|¡ øt s† uρ Ν åκ̈Ξ r& šχρß‰tGôγ •Β ∩⊂⊃∪     

“Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka 

mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.” (Al A’raf: 30) 

Dan begitulah realita orang-orang kafir di setiap masa, dan bahkan Fir’aun thaghut 

Mesir juga mengatakan kepada kaumnya: 

!$ tΒ öΝ ä3ƒÍ‘ é& āωÎ) !$ tΒ 3“ u‘r& !$ tΒuρ ö/ä3ƒ Ï‰÷δ r& āωÎ) Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$ x© §�9 $# ∩⊄∪     

“Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang baik; dan aku tiada 

menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar”. (Al Mukmin: 29) 

Dan Dia Subhanahu Wa Ta’ala berfirman tentang yang lainnya: 

# sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝ ßγ s9 Ÿω (#ρ ß‰Å¡ ø� è? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (# þθä9$ s% $ yϑ̄Ρ Î) ßøt wΥ šχθßsÎ= óÁãΒ ∩⊇⊇∪     

“Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi” mereka 

menjawab: “sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (Al Baqarah: 11) 

Dan begitulah orang-orang kafir di setiap zaman, termasuk orang-orang Yahudi dan 

Nasrani, mereka itu meyakini bahwa mereka itu berada di atas petunjuk dan bahwa diri 

mereka itu adalah orang-orang mukmin dan calon penghuni surga yang beruntung. Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

ÏMs9$ s%uρ ßŠθßγ u‹ø9 $# 3“ t�≈|Á ¨Ψ9 $# uρ ßøtwΥ (# àσ̄≈ oΨö/ r& «!$# …çνàσ̄≈ ¬6 Ïmr& uρ    

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: “Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-

kekasih-Nya”. (Al Maidah: 18) 

Dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

(#θä9$ s%uρ s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ ¨Ψyfø9 $# āωÎ) tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |ÁtΡ   

“Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: “Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang 

(yang beragama) Yahudi atau Nasrani”.  (Al Baqarah: 111). 

Dan begitulah orang-orang kafir lainnya. 

Dan sudah maklum bahwa anggapan itu tidak bermanfaat bagi mereka di sisi Allah 

dan tidak manfaat juga bagi mereka di dunia di mana hal itu tidak menghalangi dari 

mengkafirkan mereka. 

Dan bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya pembatasan takfir dengan keyakinan 

itu adalah paham Ghulatul Murjiah yang memandang bahwa iman itu adalah keyakinan 

hati saja, dan oleh sebab itu di dalam paham mereka tidak ada kekafiran kecuali dengan 
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sebab keyakinan. Dan untuk rincian ini silahkan lihat kitab kami (Imta’un Nadhr Fi Kasyfi 

Syubuhat Murjiatil ‘Ashr). 

Di samping hal itu sesungguhnya keyakinan itu adalah hal yang ghaib yang ada di 

hati yang tidak nampak dan tidak mungkin dijadikan sandaran, oleh sebab itu syari’at tidak 

menganggapnya sebagai penghalang dari pengkafiran, dan oleh sebab itu maka ia adalah 

bukan termasuk mawani’ takfir dan tidak ada urusan dengan kita di dalam urusan dunia ini.  

(4) Bukan termasuk mawani’ takfir keberadaan orang yang melakukan sebab 

kekafiran atau pembatal keislaman itu komitmen dengan sebagian ajaran Islam, seperti 

shalat atau dua mengucapkan dua kalimah syahadat atau yang serupa itu.1 

Maka hal ini bukan penghalang dari pengkafirannya, karena dia itu tidak kafir dari 

sisi penolakan dari melaksanakan sesuatu dari ajaran yang tadi disebutkan, namun 

kekafirannya adalah dengan sebab yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah 

menyebutkan di dalam Kitab-Nya bahwa kaum musyrikin itu memiliki amalan dan bahkan 

sebagian mereka memiliki sebagian cabang-cabang keimanan yang tidak bisa meniadakan 

status musyrik dari dirinya, sebagaimana firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

$ tΒuρ ßÏΒ÷σãƒ Ν èδ ç�sY ò2r& «!$$ Î/ āωÎ) Ν èδ uρ tβθä.Î�ô³•Β ∩⊇⊃∉∪     

“Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam Keadaan 

mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain).” (Yusuf: 106) 

Dan Dia Subhanahu Wa Ta’ala menjelaskan di tempat yang lain bahwa syirik itu 

menghapuskan semua amalan tersebut, di mana Dia berfirman: 

 öθs9 uρ (#θä.u�õ°r& xÝÎ6 yss9 Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷ètƒ ∩∇∇∪     

“Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah 

mereka kerjakan.” (Al An’am: 88) 

Dan sudah maklum bahwa orang itu masuk Islam dengan ikrar dua kalimah 

syahadat kemudian keislamannya itu tidak berlangsung terus kecuali dengan komitmen 

terhadap sekumpulan cabang-cabang iman yang merupakan ashlul iman, padahal hal itu 

semua bisa menjadi batal dengan salah satu sebab kekafiran saja. 

Dan di antara dalil yang menunjukan bahwa alasan itu bukan termasuk udzur yang 

diterima Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan bukan termasuk penghalang dari pengkafiran 

adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

 È⌡s9 uρ óΟßγ tF ø9 r'y™  ∅ ä9θ à) u‹s9 $ yϑ̄Ρ Î) $̈Ζà2 ÞÚθèƒ wΥ Ü=yèù=tΡ uρ 4 ö≅ è% «!$$Î/ r&  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ Ï& Î!θß™ u‘ uρ óΟçFΨä. šχρâ Ì“öκtJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG÷ès? 

ô‰s% Λänö�x� x. y‰÷èt/ óΟ ä3 ÏΨ≈yϑƒÎ)   

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka 

akan manjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: 

                                                 
1
 Apa gerangan dengan hal-hal yang lebih rendah dari hal itu, berupa hal-hal kulit dan bungkus yang dianggap oleh sebagian orang sebagai 

mawani’ dari pengkafiran para thaghut; seperti para thaghut itu menamakan jalan, sekolahan, atau peperangan dengan nama-nama para 

sahabat atau nama-nama Islam lainnya, dan ia adalah yang dianggap oleh Syaikh Al Albani sebagai penghalang dari penghalang-

penghalang pengkafiran thaghut Irak saat ia ditanya tentangnya di dalam sebagian fatwanya yang direkam suaranya. 
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“Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu 

mencari-cari alasan, karena kamu kafir sesudah beriman....” (At Taubah: 65-66)  

Di mana ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang yang shalat lagi 

mengakui dua kalimah syahadat, bahkan mereka ikut keluar berperang bersama Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam peperangan kaum muslimin yang tergolong paling 

terkenal dan paling sulit, kemudian tatkala mereka melontarkan ucapan kekafiran yang 

berupa perolok-olokan terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat 

penghapal Al Qur’an, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengkafirkan mereka dengan sebab 

hal itu, sedangkan keberadaan shalat mereka, ikrar dua kalimah syahadat, jihad dan cabang-

cabang keimanan lainnya yang mereka lakukan adalah tidak menjadi penghalang dari 

pengkafiran mereka. 

Oleh sebab itu seandainya orang murtad yang sebab kemurtaddannya adalah karena 

dia membela kemusyrikan dan kaum musyrikin mengucapkan dua kalimah syahadat saat 

dia berperang, tentulah darahnya tidak terjaga dan tidak ada halangan dari membunuhnya, 

karena kekafiran dia itu bukan karena dia menolak mengucapkan dua kalimah syahadat 

sehingga bisa disamakan dengan orang yang dibunuh oleh Usamah Ibnu Zaid saat orang itu 

mengucapkannya, justeru si murtad itu mengucapkannya dan mengakuinya siang dan 

malam dan bisa jadi dia itu rajin shalat, dan ini bukan sebab kekafirannya yang mana dia 

diperangi di atasnya, namun sebab kekafirannya yang mana dia itu diperangi di atasnya 

adalah karena dia tawalli dan membela Undang-Undang dan para pendukungnya terhadap 

kaum muwahhidin, sehingga dia itu tidak menjadi muslim sampai ia melepaskan diri dan 

berlepas diri dari sebab kekafirannya ini dan taubat darinya, maka dengan itulah dia 

kembali kepada islam, karena ia adalah pintu yang mana ia keluar darinya, maka darinyalah 

dia kembali kepada Islam selagi dia mengakui ajaran-ajaran yang lainnya. 

Ini adalah hal yang terkenal dari perjalanan para sahabat saat memperlakukan kaum 

murtaddin setelah wafat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, di mana sesungguhnya orang-

orang yang murtad itu ada beraneka ragam (di antara mereka ada yang murtad dari dien ini 

secara total, sebagian yang lain murtad dari sebagian ajaran di mana mereka berkata: “Kami 

tidak akan shalat dan zakat,” dan sebagian yang lain murtad dari pemurnian ketundukan 

kepada dien yang dibawa Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, di mana mereka selain 

beriman kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam mereka juga beriman kepada para 

nabi palsu, seperti Musailamah Al Kadzdzab, Thulaihah Al Asadiy dan yang lainnya) maka 

Abu Bakar Ash Shiddiq radliyallahu ‘anhu menjihadi mereka dan memperlakukan mereka 

sebagai orang-orang murtad, di mana orang yang di antara mereka itu shalat dan ikrar dua 

kalimah syahadat namun murtad karena menolak membayar zakat maka beliau 

memeranginya sampai menunaikan zakat, dan orang yang kemurtaddannya dengan sebab 

iman kepada Musailamah, maka beliau perangi sampai berlepas diri dari Musailamah dan 

kafir terhadap kenabiannya… Dan begitu seterusnya… 

Dan tatkala hal itu di awal permulaannya dirasa belum dipahami oleh Umar Al 

Faruq dan bertanya kepadanya: Bagaimana engkau memerangi manusia sedangkan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berkata: 

 )احلديث … أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ( 
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“Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi laa ilaaha illallah dan bahwa 

Muhammad adalah Rasulullah….”  

Maka Abu Bakar berkata kepadanya: 

  … لن من فرق بني الصالة والزكاة واهللا ألقات
“Demi Allah saya akan perangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat…”  

Maka ini memberikan penerangan bahwa di antara yang diperangi oleh Abu Bakar di 

dalam peperangan melawan kaum murtaddin adalah ada orang yang shalat dan ikrar dua 

kalimah syahadat, namun dia itu menjadi murtad dari pintu-pintu yang lain sehingga dia 

diperangi karenanya.  

(5) Dan bukan termasuk penghalang dari pengkafiran keberadaan orang yang 

melakukan kekafiran yang nyata lagi jelas itu adalah tersesatkan dan tertipu oleh para 

ulama suu’ dan para ahli ibadah yang bejat atau oleh para tokoh dan pemimpin atau yang 

lainnya. 

Di mana telah kami jelaskan di hadapanmu bahwa penghalang kejahilan itu adalah 

dianggap di dalam masalah-masalah yang samar dan sulit yang membutuhkan kepada 

penjelasan dan penerangan, sehingga sebelum dilakukan pengkafiran di dalamnya harus 

ada penegakkan hujjah, dan akan ada tambahan penjelasan di dalam kekeliruan takfir. 

Akan tetapi penegakkan hujjah ini adalah tidak wajib di dalam masalah yang mana ia 

adalah lebih jelas daripada matahari di siang bolong, seperti penghancuran tauhid atau 

melakukan hal yang menggugurkannya berupa kekafiran yang nyata dan kemusyrikan yang 

terang yang tidak mungkin samar terhadap anak-anak kecil kaum muslimin, bahkan orang-

orang Yahudi dan Nasranipun mengetahui bahwa hal itu menggugurkan apa yang dibawa 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Dan nanti akan datang hadits ‘Adiy Ibnu Hatim perihal tidak diudzurnya orang-

orang Yahudi dan Nasrani dengan sebab penyesatan para ahli ilmu dan ahli ibadah mereka 

terhadap mereka di dalam pemalingan hak pembuatan hukum –yang merupakan ibadah– 

kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala, padahal sesungguhnya mereka itu tidak 

mengetahui bahwa ketaatan di dalam hal itu adalah ibadah sebagaimana yang dinyatakan 

oleh ‘Adiy. Juga sesungguhnya kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani pada umumnya 

adalah kekafiran dengan sebab taqlid, oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman 

tentang mereka: 

(# ÿρ ä‹sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$t6 ômr& öΝßγ uΖ≈t6 ÷δ â‘uρ $ \/$ t/ ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡ yϑø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö�tΒ !$ tΒuρ (# ÿρ ã�ÏΒé& āωÎ) (# ÿρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïm≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) 

āωÎ) uθèδ 4 …çµ oΨ≈ysö7ß™ $ £ϑtã šχθà2Ì�ô± ç„ ∩⊂⊇∪     

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan 

(juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah 

Tuhan Yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang 

mereka persekutukan.” (At Taubah: 31) 

Dan begitu juga kekafiran mayoritas orang-orang kafir, di mana Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala berfirman: 
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# sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟçλ m; (# öθs9$ yès? 4’ n<Î) !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# ’ n< Î)uρ ÉΑθ ß™§�9 $# (#θä9$ s% $uΖç6 ó¡ ym $ tΒ $ tΡ ô‰y ùρ Ïµ ø‹n= tã !$ tΡu !$ t/# u 4 öθs9 uρ r& tβ% x. öΝèδ äτ !$ t/# u Ÿω tβθßϑn= ôètƒ 

$ \↔ø‹x© Ÿωuρ tβρ ß‰tGöκu‰ ∩⊇⊃⊆∪     

“Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti 

Rasul”. Mereka menjawab: “Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami 

mengerjakannya”. Dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek 

moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (Al Maidah: 

104) 

Dan di dalam hadits riwayat Al Bukhari di dalam Shahih-nya bahwa Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam berkata tentang adzab kubur: “Adapun orang kafir atau orang munafiq, maka dia 

itu berkata: Saya tidak mengetahui, saya mengatakan apa yang dikatakan manusia,” Maka dikatakan: 

Kamu tidak tahu dan tidak membaca,” kemudian dia dipukul dengan palu besi dengan pukulan di 

antara kedua telinganya…” 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menjelaskan di dalam Kitab-Nya bahwa orang-orang 

yang lemah dan orang-orang yang taqlid itu berlepas diri di hari kiamat dari para pemimpin 

mereka yang telah menyesatkan mereka, dan bahwa itu bukanlah udzur yang bisa 

menyelamatkan mereka dan bukan pula sebagai penghalang dari pengkafiran. Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

(#ρ ã— t�t/ uρ ¬! $YèŠÏΗ sd tΑ$ s) sù (# àσ̄≈ x� yè‘Ò9 $# tÏ% ©# Ï9 (# ÿρ ç�y9 õ3 tGó™ $# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 öΝ ä3 s9 $Yèt7s? ö≅ yγ sù ΟçFΡr& tβθãΖøó•Β $ ¨Ψtã ôÏΒ ÅU# x‹tã «!$# ÏΒ & ó x« 4 
(#θä9$ s% öθs9 $ uΖ1 y‰yδ ª!$# öΝà6≈ uΖ÷ƒ y‰oλ m; ( í !# uθy™ !$ uΖøŠn= tã !$ oΨôãÌ“y_r& ÷Πr& $ tΡ ÷�y9 |¹ $ tΒ $ uΖs9 ÏΒ <ÈŠÅs̈Β ∩⊄⊇∪     

“Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu 

berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong: “Sesungguhnya kami dahulu 

adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami adzab Allah 

(walaupun) sedikit saja? mereka menjawab: “Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, 

niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu, sama saja bagi kita Apakah kita mengeluh ataukah 

bersabar. sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri”. (Ibrahim: 21) 

Dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

¨βÎ) ©!$# zyès9 tÍ�Ï�≈ s3 ø9 $# £‰tãr& uρ öΝçλ m; # ·�� Ïèy™ ∩∉⊆∪   tÏ$ Î#≈yz !$ pκ�Ïù # Y‰t/ r& ( āω tβρ ß‰Åg s† $ wŠÏ9 uρ Ÿωuρ # Z�� ÅÁ tΡ ∩∉∈∪   tΠöθtƒ Ü=̄= s) è? öΝ ßγ èδθã_ãρ ’Îû 

Í‘$̈Ζ9 $# tβθä9θà) tƒ !$ uΖoK ø‹n=≈ tƒ $ oΨ÷èsÛr& ©!$# $ uΖ÷èsÛr& uρ hωθß™ §�9 $# ∩∉∉∪   (#θä9$ s%uρ !$ oΨ−/ u‘ !$ ¯Ρ Î) $ uΖ÷èsÛr& $ uΖs? yŠ$ y™ $ tΡu !# u�y9 ä.uρ $ tΡθh= |Êr'sù gŸξ‹Î6 ¡¡9 $# ∩∉∠∪   

!$ oΨ−/ u‘ öΝ ÍκÌE#u È÷ x� ÷èÅÊ š∅ÏΒ É>#x‹yèø9 $# öΝ åκ÷] yèø9 $# uρ $ YΖ÷ès9 # Z�� Î7x. ∩∉∇∪     

“Sesungguhnya Allah mela’nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-

nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang 

pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam 

neraka, mereka berkata: “Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada 

Rasul”. Dan mereka berkata: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-

pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya 

Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan 

yang besar”. (Al Ahzab: 64-68) 
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Dan ayat-ayat semacam ini adalah sangat banyak sekali. 

Ibnul Qayyim telah menuturkan di dalam kitabnya Thariqul Hijratain saat 

menuturkan tingkatan orang-orang mukallaf (Thabaqah yang ke tujuh belas) yaitu: 

إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا  :طبقة املقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم ومحريهم الذين معهم تبعا هلم يقولون( 
  . )……على أسوة م 

وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهاال مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إال ما حيكى عن (  :قال
ء بالنار ، وجعلهم مبنزلة من مل تبلغه الدعوة ، وهذا مذهب مل يقل به أحد من بعض أهل البدع أنه مل حيكم هلؤال

أئمة املسلمني ال الصحابة وال التابعني وال من بعدهم ، وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم احملدث يف اإلسالم ، 
، وهذا املقلد ليس  )إن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة (  :وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

   :إىل قوله.. ) …مبسلم ، وهو عاقل مكلف ، والعاقل املكلف ، ال خيرج عن اإلسالم أو الكفر 

واإلسالم هو توحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك له ، واإلميان باهللا وبرسوله واتباعه فيما جاء به ، فما مل يأت ( 
فغاية هذه الطبقة أم كفار جهال غري . ندا فهو كافر جاهلالعبد ذا فليس مبسلم ، وإن مل يكن كافرا معا

  )…معاندين وعدم عنادهم ال خيرجهم عن كوم كفارا 
(Tingkatan orang-orang yang taqlid dan orang-orang kafir yang jahil, para pengikut mereka 

dan keledai mereka yang ikut-ikutan bersama mereka yang mengatakan: Sesungguhnya 

kami mendapakan nenek moyang kami di atas suatu ajaran, dan sesungguhnya kami 

mencontoh mereka….) beliau berkata: (Dan umat ini telah sepakat bahwa thabaqah ini 

adalah kafir walaupun mereka itu jahil lagi taqlid kepada para pemimpin dan para tokoh 

mereka, kecuali apa yang dihikayatkan dari sebagian ahli bid’ah bahwa mereka itu tidak 

boleh dipastikan masuk neraka dan ahli bid’ah itu menggolongkan orang-orang itu sama 

dengan orang-orang yang belum sampai dakwah kepadanya, dan pendapat ini adalah 

pendapat yang tidak pernah dilontarkan oleh seorang ulama kaum muslimin pun, baik itu 

dari kalangan sahabat, tabi’in dan tidak pula orang-orang setelah mereka. Namun pendapat 

ini hanya dikenal dari sebagian ahli kalam yang bid’ah di dalam Islam ini. Dan telah sah dari 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sabdanya: “Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki kecuali oleh 

jiwa yang muslim”1 Dan orang yang taqlid ini bukanlah orang muslim, di mana ia itu berakal 

lagi mukallaf, sedangkan orang yang berakal lagi mukallaf itu tidak lepas dari Islam atau 

kafir....) sampai ucapannya: (“Islam adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada-Nya 

saja tidak ada sekutu bagi-Nya, iman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengikuti beliau 

dalam apa yang dibawanya, jika seorang hamba tidak mendatangkan hal ini maka dia 

bukan muslim. Bila dia bukan kafir mu’anid maka dia kafir jahil. Status thabaqah (orang-

orang macam) ini adalah mereka itu orang-orang kafir jahil yang tidak mu’anid 

(membangkang) dan ketidakmembangkangan mereka itu tidaklah mengeluarkan mereka 

dari statusnya sebagai orang-orang kafir.”)  

Kemudian beliau menuturkan ayat-ayat yang menjelaskan pengadzaban orang-

orang yang taqlid lagi mengikuti orang lain di atas kekafiran, dan bahwa orang yang 

                                                 
1
 HR Muslim di Kitabul Iman hadits nomor 178. 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    85 
 

mengikuti dan yang diikuti adalah sama-sama masuk neraka, seperti firman Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala: 

øŒÎ) uρ šχθ•_!$ ystFtƒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ãΑθ à) u‹sù (# àσ̄≈ x� yè‘Ò9 $# šÏ%©# Ï9 (# ÿρ ç�y9 ò6tFó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζä. öΝä3 s9 $ Yèt7s? ö≅ yγ sù ΟçFΡr& šχθãΨøó•Β $ ¨Ζtã $ Y7ŠÅÁtΡ 

š∅ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# ∩⊆∠∪   tΑ$ s% šÏ%©!$# (# ÿρ ç�y9 ò6tF ó™$# $̄Ρ Î) @≅ ä. !$ yγŠ Ïù āχÎ) ©!$# ô‰s% zΝ s3 ym š ÷t/ ÏŠ$ t6 Ïèø9 $# ∩⊆∇∪     

“Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah 

berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: “Sesungguhnya kami adalah pengikut-

pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian adzab api neraka?” Orang-

orang yang menyombongkan diri menjawab: “Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka 

karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-(Nya)”. (Al Mukmin: 

47-48) 

Kemudian beliau berkata: (Ini adalah pemberitahuan dari Allah dan penghati-hatian 

bahwa orang-orang yang diikuti dan orang-orang yang mengikuti itu adalah berserikat di 

dalam adzab, dan sikap taqlid mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Dan ayat 

yang lebih jelas dari itu adalah firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

øŒÎ) r& §�t7s? tÏ% ©!$# (#θãèÎ7›? $# zÏΒ šÏ% ©!$# (#θãèt7̈? $# (# ãρ r& u‘ uρ z>#x‹yèø9 $# ôMyè©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7ó™ F{ $# ∩⊇∉∉∪   tΑ$ s%uρ tÏ% ©!$# (#θãèt7̈? $# öθs9 āχr& $ oΨs9 

Zο§�x. r& §�t6 oK oΨsù öΝ åκ÷] ÏΒ $ yϑx. (#ρ â §�t7s? $ ¨ΖÏΒ 3 y7Ï9≡ x‹x. ÞΟ Îγƒ Ì�ãƒ ª!$# öΝ ßγ n=≈ yϑôãr& BN≡ u�y£ym öΝ Íκö� n= tæ ( $ tΒuρ Ν èδ tÅ_Ì�≈y‚Î/ zÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# ∩⊇∉∠∪     

“(yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan 

mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan 

berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan 

berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah Allah 

memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali 

mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (Al Baqarah: 166-167). 

(6) Dan bukan termasuk mawani’ takfir juga keberadaan orang murtad itu 

termasuk ahli ilmu atau orang yang berjenggot panjang atau termasuk jama’ah 

Islamiyyah tertentu atau bergelar Doktor dalam bidang syari’ah atau hal lainnya yang 

biasa dianggap oleh sebagian orang. 

Di mana Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman tentang orang yang paling alim 

di zamannya (tergolong Kibarul ‘Ulama): 

ã≅ ø? $# uρ öΝ Îγ øŠn= tæ r't6 tΡ ü“ Ï%©!$# çµ≈ oΨø‹s?# u $ oΨÏF≈tƒ# u y‡ n= |¡Σ$$ sù $ yγ ÷ΨÏΒ çµ yèt7ø? r'sù ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# tβ% s3 sù zÏΒ šÍρ$ tóø9 $# ∩⊇∠∈∪     

“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami 

(pengetahuan tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia 

diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.” (Al 

A’raf: 175) 

Dan Allah berfirman tentang makhluk pilihan-Nya yaitu para nabi shalawatullahi wa 

sallamuhu ‘alaihim: 
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 öθs9 uρ (#θä.u�õ°r& xÝÎ6 yss9 Ο ßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷ètƒ ∩∇∇∪ y7Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ oΨ÷�s?# u |=≈tGÅ3 ø9 $# u/õ3 çt ø:$# uρ nο§θç7‘Ζ9 $# uρ 4 βÎ*sù ö�à� õ3 tƒ $ pκÍ5 Ï Iωàσ̄≈ yδ 

ô‰s) sù $uΖù= ©.uρ $ pκÍ5 $ YΒöθs% (#θÝ¡ øŠ©9 $ pκÍ5 šÌ�Ï�≈ s3 Î/ ∩∇∪     

“Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah 

mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan Kitab, hikmat dan kenabian jika 

orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada 

kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya.” (Al An’am: 88-89) 

Dan di antara dalilnya juga adalah kisah Abdullah Ibnu Sa’ad Ibnu Abi Sarh yang 

asalnya tergolong penulis wahyu dan ia itu penulis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

kemudian dia murtad dari Islam, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya 

agar dibunuh walaupun dia bergelantungan di tirai Ka’bah, kemudian dia itu taubat dan 

kembali kepada Islam di tahun Futh Mekkah, ia dihadirkan oleh Usman Ibnu ‘Affan –sedang 

ia adalah saudara sesusuannya– kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terus ia 

membai’atnya. Dan kisah dia itu dengan segala alur riwayatnya dipaparkan dan dibicarakan 

oleh Syaikhul Islam di dalam Ash Sharimul Maslul. Dan sedangkan bukti dalil dari kisah ini 

adalah bahwa keberadaan dia termasuk penulis wahyu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bukanlah termasuk penghalang dari kekafiran dan kemurtaddannya tatkala ia 

mendatangkan sebab kekafiran. 

Akan tetapi di dalam hal ini harus dibedakan antara kekafiran yang nyata lagi 

mengeluarkan dari Islam, maka ia itu seperti apa yang kami utarakan, dengan sesuatu yang 

bukan kekafiran berupa ijtihad yang salah yang mana pelakunya bisa diberi pahala atas 

ijtihadnya atau ketergelinciran-ketergelinciran yang kadang ahli ilmu atau para pencari ilmu 

terjatuh ke dalamnya, maka tidak boleh diburuk sangkakan terhadap mereka karena 

sebabnya atau lancang terhadap mereka dengan mencelanya atau tidak mau mengambil 

ilmunya atau menjauhkan para pemuda dari kitab-kitabnya, terutama bila mereka itu 

termasuk anshar dien ini lagi menegakkannya yang berlepas diri dari para thaghut murtad. 

Terdapat di dalam Shahih Al Bukhari (Kitab Manaqib Al Anshar) Bab ucapan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam (Terimalah dari orang yang baik di antara mereka dan maafkan dari 

orang yang keliru di antara mereka) dan beliau menuturkan banyak hadits di dalamnya, di 

antaranya hadits Anas tentang wasiat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam agar berbuat baik 

kepada Anshar, dan di dalamnya ada ucapan beliau: 

  ).. فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم (  :إىل قوله) …أوصيكم باألنصار (

“Saya berwasiat kepada kalian agar baik kepada Anshar...” sampai ucapannya: “Maka terimalah 

dari orang yang baik di antara mereka dan maafkan dari orang yang keliru di antara mereka”. 

Maka ansharuddien yang mana mereka itu tergolong thaifah yang menegakkan 

dienullah, yang menghabiskan umur mereka dan mengerahkan jiwanya di dalam membela 

dienullah dan tauhid-Nya; adalah memiliki bagian dari wasiat Nabi ini di setiap masa. Maka 

jagalah wasiat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam perihal mereka, dan hindari dari kelancangan 

orang-orang bodoh dan orang-orang buruk terhadap mereka, karena dalam sikap itu 

terdapat penyenangan bagi mata musuh-musuh Allah dan musuh-musuh dakwah yang 
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penuh berkah ini. Dan orang yang berakal atau orang yang paham tidak mungkin lancang 

terhadap hal ini. 

(7) Bukan termasuk mawani’ takfir juga keberadaan orang-orang yang akan 

dikafirkan itu adalah banyak, karena agama Allah itu tidak ada toleransi terhadap 

seorangpun, karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman: 

tΑ$ s%uρ # y›θãΒ βÎ) (# ÿρ ã�à� õ3 s? ÷ΛäΡ r& tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# $ YèŠÏΗ sd  χÎ*sù ©!$# ; Í_tós9 î‰ŠÏΗxq ∩∇∪     

“Dan Musa berkata: “Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari 

(nikmat Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Ibrahim: 8) 

Dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

!$ tΒuρ ç�sY ò2r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# öθs9 uρ |Mô¹t�ym tÏΨÏΒ÷σßϑÎ/ ∩⊇⊃⊂∪     

“Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman -walaupun kamu sangat menginginkannya-.” 

(Yusuf: 103) 

Dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala:  

 ¨βÎ) uρ # Z��ÏV x. zÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# Ç› !$s) Î= Î/ öΝ Îγ În/ u‘ tβρ ã�Ï�≈ s3 s9 ∩∇∪     

“Dan Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan Pertemuan dengan 

Tuhannya.” (Ar Ruum: 8) 

Di dalam hadits marfu’ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari 

Tsauban: 

 )وثانوال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت باملشركني ، وحىت تعبد قبائل من أميت األ… ( 
“Hari kiamat tidak akan tiba sehingga kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan kaum 

musyrikin, dan sehingga kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala”.  

Dan Al Hakim meriwayatkan seraya menshahihkannya dari Abu Hurairah, berkata: 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca: 

|M÷ƒ r& u‘ uρ }¨$̈Ψ9 $# šχθè= ä{ô‰tƒ ’Îû Çƒ ÏŠ «!$# % [`#uθøùr& ∩⊄∪     

“Dan kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,” (An Nashr: 2) 

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

 . ، ويروى موقوفا على أيب هريرة) ا دخلوا فيه أفواجاً ليخرجن منه أفواجاً كم( 

“Sungguh mereka akan keluar darinya dengan berbondong-bondong sebagaimana mereka dahulu 

masuk ke dalamnya berbondong-bondong,” dan diriwayatkan juga secara mauquf kepada Abu 

Hurairah. 

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menuturkan di dalam Minhajus Sunnah 

7/217 bahwa para pengikut Musailamah Al Kadzdzab itu sekitar seratus ribu orang atau lebih. 

(8) Dan bukan termasuk penghalang dari pengkafiran dengan kesepakatan para 

ulama; keberadaan pengucapan kekafiran itu dalam rangka bercanda, bersenda gurau dan 

main-main. 
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Sedangkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

 È⌡s9 uρ óΟßγ tF ø9 r'y™  ∅ ä9θà) u‹s9 $ yϑ̄Ρ Î) $ ¨Ζà2 ÞÚθèƒ wΥ Ü=yèù= tΡ uρ 4 ö≅ è% «!$$ Î/r&  Ïµ ÏG≈tƒ# u uρ  Ï& Î!θß™ u‘uρ óΟ çFΨä. šχρâ Ì“öκtJ ó¡ n@ ∩∉∈∪   Ÿω (#ρ â‘ É‹tG÷ès? 

ô‰s% Λänö�x� x. y‰÷èt/ óΟ ä3 ÏΨ≈yϑƒÎ)   

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka 

akan manjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: 

“Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu 

mencari-cari alasan, karena kamu kafir sesudah beriman.” (At Taubah: 65-66) 

Di mana Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak mengudzur mereka dengan alasan itu, 

padahal sesungguhnya mereka itu ikut keluar di dalam peperangan yang sulit (perang 

Tabuk) bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan mereka melontarkan ucapan itu dalam 

rangka bercanda dan mengisi waktu di perjalanan, yaitu (obrolan para pengendara yang 

dengannya kami menghilangkan kepenatan perjalanan) sebagaimana yang ada di dalam 

sebab turun ayat itu. 

Abu Bakar Ibnul ‘Arabiy (543 H) berkata:  

أهـ ) اهلزل بالكفر كفر ، ال خالف فيه بني األمة ، فإن التحقيق أخو العلم واحلق ، واهلزل أخو اجلهل والباطل ( 
 ) 8/197(وانظر القرطيب ) 2/964(أحكام القرآن 

(Bercanda dengan kekafiran adalah kekafiran, tidak ada perselisihan di antara umat ini, 

karena sesungguhnya berbicara serius itu adalah saudaranya ilmu dan kebenaran, 

sedangkan bercanda itu adalah saudaranya kebodohan dan kebatilan). Selesai dari Ahkamul 

Qur’an 2/964, dan lihat Al Qurthubi 8/197. 

Ibnul Jauziy (597 H) berkata: 

 ). 3/465(أهـ زاد املسري )  سواء اجلد واللعب يف إظهار كلمة الكفر ( 

(Serius dan main-main di dalam penampakkan ucapan kekafiran adalah sama). Selesai, 

Zadul Masir 3/465. 

An Nawawiy (676 H) berkata: 

  ). 10/64(أهـ روضة الطالبني ) واألفعال املوجبة للكفر ، هي اليت تصدر عن عمد واستهزاء بالدين صريح ( 

(Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekafiran adalah yang muncul dari kesengajaan 

dan perolok-olokan yang nyata terhadap dien ini). Selesai, Raudlatuth Thalibin 10/64. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Ash Sharimul Maslul saat 

menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: “Tidak usah kamu mencari-cari alasan, karena 

kamu kafir sesudah beriman.”: 

فلم يكذم يف هذا العذر كما كذم يف )) إمنا كنا خنوض ونلعب((قد كذبتم يف قولكم } اهللا تعاىل{مل يقل ( 
سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءم من الكفر لو كانوا صادقني ، بل بني أم كفروا بعد إميام ذا 

 )517(أهـ ) اخلوض واللعب 
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(Allah ta’ala tidak mengatakan “kalian dusta di dalam ucapan kalian “Sesungguhnya Kami 

hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Di mana Allah tidak mendustakan mereka di 

dalam udzur (alasan) ini sebagaimana Dia telah mendustakan mereka di dalam ucapan-

ucapan mereka lainnya yang telah mereka tampakkan berupa alasan yang menuntut 

keberlepasan diri mereka dari kekafiran seandainya mereka itu jujur, namun justeru Dia 

menjelaskan bahwa mereka itu telah kafir setelah mereka beriman dengan sebab bercanda 

dan bermain-main ini) selesai hal 517.  

Yaitu bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala tetap mengkafirkan mereka walaupun 

mereka beralasan dengan alasan itu, dan Dia Subhanahu Wa Ta’ala tidak mendustakan akan 

keberadaan alasan itu, akan tetapi Dia mengingkari penganggapannya sebagai udzur, maka 

ini menunjukan bahwa udzur semacam ini bukanlah termasuk mawani’ takfir. 

Ibnul Qayyim berkata di dalam I’lamul Muwaqqi’in 3/76 setelah pembahasan beliau 

tentang pensyaratan adanya kesengajaan bagi keabsahan hukum, beliau berkata setelah 

menuturkan kisah orang yang mengatakan ucapan “Ya Allah Engkau adalah hambaku, dan aku 

adalah tuhan-Mu” setelah ia mendapatkan untanya yang telah menghilang, dia salah ucap 

karena sangat bahagia: Dia tidak menjadi kafir dengan sebab hal itu walaupun 

mendatangkan ucapan kekafiran yang nyata, dikarenakan dia itu tidak memaksudkannya, 

dan orang yang dipaksa terhadap ucapan kekafiran pun tidak dikafirkan dikarenakan dia 

tidak memaksudkannya, berbeda halnya dengan orang yang memperolok-olok dan yang 

bercanda, maka sesungguhnya thalaq dan kekafiran itu adalah sah darinya, meskipun dia 

itu hanya main-main, dikarenakan dia itu memaksudkan untuk mengatakannya, sedangkan 

sikap bercandanya itu adalah tidak menjadi udzur baginya, berbeda dengan orang yang 

dipaksa, orang yang salah ucap dan orang yang lupa, maka sesungguhnya dia itu adalah 

diudzur dan diperintahkan untuk mengatakannya atau diizinkan di dalamnya, sedangkan 

orang yang bercanda itu adalah tidak diizinkan untuk bercanda dengan ucapan kekafiran 

dan akad, sehingga dia itu mengatakan ucapan itu lagi memaksudkannya, dan tidak 

memalingkan dari maknanya paksaan, salah ucap, lupa dan ketidaktahuan (makna). 

Sedangkan bercanda itu tidak dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai udzur yang 

memalingkan, bahkan pelakunya lebih berhak untuk diberi sangsi. Bukankah Allah telah 

mengudzur orang yang dipaksa terhadap kalimat kekafiran bila hatinya teguh dengan 

keimanan, namun Dia tidak mengudzur orang yang bercanda, dan justeru Dia malah 

berfirman: 

 È⌡s9 uρ óΟßγ tF ø9 r'y™  ∅ ä9θà) u‹s9 $ yϑ̄Ρ Î) $ ¨Ζà2 ÞÚθèƒ wΥ Ü=yèù= tΡ uρ 4 ö≅ è% «!$$ Î/r&  Ïµ ÏG≈tƒ# u uρ  Ï& Î!θß™ u‘uρ óΟ çFΨä. šχρâ Ì“öκtJ ó¡ n@ ∩∉∈∪   Ÿω (#ρ â‘ É‹tG÷ès? 

ô‰s% Λänö�x� x. y‰÷èt/ óΟ ä3 ÏΨ≈yϑƒÎ) 4   

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka 

akan manjawab, “Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” 

Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak 

usah kamu mencari-cari alasan, karena kamu kafir sesudah beriman.” (At Taubah: 65-66) Selesai 

3/76. 

Ibnu Nujaim Al Hanafi (1005 H) berkata: 
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البحر الرايق شرح  . ( أهـ) ان من تكلم بكلمة الكفر هازًال ، أو العبًا كفر عند الكل ، وال اعتبار باعتقاده ( 
  )5/134). (كنز الدقائق 

(Bahwa orang yang mengucapkan ucapan kekafiran seraya bercanda atau main-main, maka 

dia itu kafir menurut semua ulama, dan keyakinannya itu tidak dianggap). Selesai (Al Bahrur 

Rayiq Syarhu Kanzi Ad Daqaiq 5/134). 

(9) Bukan termasuk mawani’ takfir yang dianggap juga keberadaan orang-orang 

yang mengkafirkan itu tidak mampu melaksanakan konsekuensi-konsekuensi 

pengkafiran terhadap orang yang mereka kafirkan, seperti penegakkan had riddah atau 

mengganti penguasa yang kafir dan hal lainnya. 

Ini adalah syubhat yang sering didengung-dengungkan oleh kalangan Murjiatul 

‘Ashr, dan telah lalu isyarat kepada sebagian ucapan syaikh-syaikh mereka di dalam hal itu 

di pasal pertama. Dan hal itu telah diikuti oleh orang-orang dungu dan orang-orang bodoh 

di antara mereka. Dan ia itu termasuk igauan mereka dan perdebatan mereka dengan 

kebatilan, karena andai kata mereka komitmen dengan ucapannya itu tentulah mereka 

mengugurkan semua hukum syari’at ini. 

Karena itu mengharuskan mereka selagi kita ini tidak mampu dari menegakkan had 

zina kepada orang yang telah terbukti berzina dengan saksi atau pengakuan atau yang 

lainnya bahwa dia itu bukan pezina, dan begitu juga masalah-masalah lainnya!! 

Dan selagi kita ini belum mampu dari menegakkan had pembunuhan kepada si 

pelaku, maka dia itu bukan pembunuh, oleh sebab itu tidak ada diyat, kaffarat dan taubat 

atasnya!! 

Dan selagi kita ini tidak mampu dari menegakkan had pencurian kepada si pelaku, 

maka kita tidak halal mencap dia sebagai pencuri, karena apa faidahnya dari hal itu –seperti 

yang mereka katakan–?! Maka silahkan kita namai dia sebagai orang yang terpercaya dan 

kita berikan kepadanya kepercayaan pengurusan harta manusia!! 

Dan selagi kita ini belum mampu dari merubah kemungkaran yang nampak, maka 

tidak halal bagi kita memperkenalkannya atau menghati-hatikan darinya atau menamainya 

sebagai kemungkaran, dan kalau bukan kemungkaran maka berarti secara pasti ia adalah 

hal yang baik… dan begitu seterusnya... 

Dan di dalam hal itu terdapat kebatilan yang dengannya kita membuka segala pintu 

kerusakan dan kekafiran, membolehkannya serta memperingannya di hadapan manusia. 

Sedangkan yang benar dan haq di dalam hal ini adalah apa yang telah Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala perintahkan kita di dalam Kitab-Nya dengan firman-Nya: 

(#θà) ¨? $$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä÷èsÜ tF ó™ $#   

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” (At Taghabun; 16) 

Dan Dia Subhanahu Wa Ta’ala berkata tentang Syu’aib: 

 ÷βÎ) ß‰ƒ Í‘ é& āωÎ) yx≈ n= ô¹M} $# $ tΒ àM÷èsÜ tGó™$#   
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“Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan.” 

(Huud: 88)  

Dan dari sanalah para ahli fiqh menetapkan kaidah fiqh mereka yang terkenal 

(bahwa suatu yang mudah itu tidak gugur dengan suatu yang sulit). 

Bila kaum muslimin di waktu tertentu tidak mampu dari memberontak para 

penguasa murtad dan dari mengganti mereka, maka ini tidak berarti mereka meninggalkan 

pengkafirannya, namun ini adalah hukum syar’iy yang mereka mampu, maka mereka wajib 

bertaqwa kepada Allah di dalamnya dan di dalam konsekuensi pengkafiran lainnya yang 

mereka mampu. Di mana mereka meninggalkan pembelaannya dan tawalli-nya serta 

tahakum kepada hukum-hukum kafirnya, dan mereka jangan menyerahkan urusan agama 

mereka kepadanya dan tidak menjadikan baginya jalan untuk menguasai diri mereka 

semampu mungkin, tidak masuk di dalam pembai’atannya atau berperang di bawah 

panjinya atau membantunya di atas kebatilannya atau membantunya terhadap orang 

muslim serta hal-hal lainnya yang mereka mampu melaksanakannya. Dan juga 

sesungguhnya mengetahui status kekafiran si penguasa adalah faktor pendorong yang 

memompa dia untuk berbuat serius dan menyiapkan apa yang mereka bisa supaya bisa 

menggantinya di suatu hari nanti.  

Berbeda dengan orang yang meyakini bahwa si penguasa itu adalah muslim, maka 

dia itu tidak akan beranjak dan tidak akan berpikir satu haripun untuk i’dad yang serius 

dalam rangka menggantinya, sebagaimana ia adalah realita kalangan Murjiah Gaya Baru di 

masa sekarang ini. 

Maka perbedaan penilaian terhadap si penguasa bagi setiap kelompok adalah furqan 

dan timbangan yang menimbang prilaku setiap kelompok dan memilah pemahaman dan 

pemikirannya, antara muwahhid yang kafir kepada thaghut lagi memusuhinya atau 

minimal menjauhinya, dengan orang yang membai’atnya lagi membelanya, atau berdebat 

dalam rangka membela kebatilannya lagi memperingan kekafirannya. Di mana realita kami 

dan realita lawan dakwah kami ini adalah saksi yang nyata atas hal itu semua. Maka 

silahkan orang yang obyektif memperhatikan keadaan para muwahhidin, prilaku mereka, 

dakwah mereka dan manhaj mereka pada realita hari ini, kemudian silahkan dia mengamati 

realita pihak lain yang tidur di pangkuan para thaghut dan menetek dari susu mereka serta 

menjulurkan lidah dan pena mereka kepada setiap orang yang keluar membangkang 

terhadap mereka atau melawan mereka dengan lisan atau senjatanya. 

(10) Bukan termasuk mawani’ takfir juga buruknya tarbiyah orang yang 

melakukan kekafiran, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang yang dijadikan 

panutan lagi tersohor, di mana dia menjadikan hal itu sebagai penghalang dari 

pengkafiran orang yang menghina Allah, dien dan Rasul, karena sesungguhnya mayoritas 

orang-orang kafir dan kaum musyrikin itu telah kafir dan tumbuh dewasa di atas 

kemusyrikan karena buruknya tarbiyah dan bimbingan, sebagaimana yang dikabarkan 

oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

 . رواه مسلم وغريه) شركانه يولد املولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ميجسانه أو ي( 
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“Setiap anak yang terlahir itu adalah terlahir di atas fithrah, namun kedua orang tuanya menjadikan 

dia Yahudi, atau majusi atau musyrik” Hadits riwayat Muslim dan yang lainnya. Namun hal 

itu tidak menghalangi dari pengkafirannya. 

(11) Dan bukan termasuk mawani’ takfir juga melakukan sesuatu dari sebab-

sebab kekafiran yang nyata lagi terang dengan dalih istihsan (anggapan baik) atau 

mashlahat atau apa yang mereka sebut mashlahat dakwah!! 

Di mana tidak ada mashlahat yang bisa dianggap pada kemusyrikan atau kekafiran, 

karena ia adalah dosa terbesar yang dengannya Allah didurhakai di dunia ini, oleh sebab itu 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï�øótƒ βr& x8u�ô³ç„ ÏµÎ/ ã�Ï�øótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ yϑÏ9 â!$t±o„ 4 tΒuρ õ8Î�ô³ç„ «!$$Î/ Ï‰s)sù #“u�tIøù$# $̧ϑøOÎ) $̧ϑŠÏàtã ∩⊆∇∪     

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang 

selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, 

maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (An Nisa: 48). 

 Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah ditanya di dalam hadits yang diriwayatkan 

oleh Al Bukhari dan Muslim: Dosa apa yang paling besar? Maka beliau menjawab: Kamu 

menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Dialah yang telah menciptakanmu.” 

 Jadi ia adalah kerusakan terbesar di dalam kehidupan ini secara muthlaq, dan oleh 

sebab itu maka ia menghapuskan seluruh amalan, sebagaimana firman-Nya Subhanahu Wa 

Ta’ala: 

ô‰s) s9 uρ zÇrρ é& y7ø‹s9 Î) ’ n< Î)uρ tÏ% ©!$# ÏΒ š�Î= ö6 s% ÷È⌡ s9 |Mø.u�õ°r& £sÜ t6 ósu‹s9 y7è= uΗ xå £tΡθä3 tGs9 uρ zÏΒ zƒ Î�Å£≈ sƒ ø:$# ∩∉∈∪     

“Dan Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. “Jika 

kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-

orang yang merugi.” (Az Zumar: 65) 

Sehingga setiap mashlahat yang diklaim atau diaku-aku di dalam syirik atau 

kekafiran ini, maka ia adalah mashlahat yang bathil lagi tidak dianggap di dalam syari’at ini, 

yang mana Allah tidak menganggapnya. 

 Ya bisa saja di dalam syirik itu terdapat mashlahat duniawi dan mashlahat yang 

sejalan dengan syahwat yang dibungkus oleh sebagian orang dengan mashlahat agama, 

sedangkan agama berlepas diri darinya. 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengutus semua rasul-Nya dan menurunkan semua 

kitab-Nya dalam rangka menggugurkan syirik dan menghancurkannya, dan di antaranya 

adalah pemurnian ibadah hanya kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu 

adalah baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan tujuan-tujuan syari’at yang suci 

ini tidaklah boleh diraih kecuali dengan sarana-sarana syar’iy yang suci lagi shahih, sama 

persis bahwa najis tidak bisa disucikan dan dihilangkan dengan barang najis lagi, dan 

sebagaimana tidak boleh istinja dari kencing dengan air kencing. Kita ini bukanlah 

Mikafiliyyin1 yang melegalkan segala macam cara dalam meraih tujuan, sehingga kita 

                                                 
1
 Penisbatan kepada Niccola Macchiavelli pemilik kitab Al Amir yang di dalamnya dia menjelaskan ringkasan pengalaman-pengalamannya di 

hadapan para penguasa dan di dalamnya dia mencantumkan nasehat-nasehatnya yang bisa menjaga singgasana mereka, dan di antara 

nasehat tersohornya adalah bahwa tujuan itu melegalkan segala macam cara. 
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memilih dan mengambil sarana apa saja yang kita suka, namun Allah telah menutup semua 

jalan, dan tidak tersisa bagi kita kecuali satu jalan yang menghantarkan kepada-Nya dan ke 

surga-Nya, untuk meraih keridlaan-Nya dan untuk membela agama-Nya serta untuk meraih 

kebahagian di dunia dan di akhirat; yaitu jalan syar’iy yang dibawa oleh Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan ini adalah di antara makna terpenting dari kesaksian kita 

bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Allah telah menjelaskan kesesatan orang yang 

menganggap kekafiran sebagai mashlahat dan menjelaskan kerugian orang yang 

menganggap baik apa yang dikerjakannya, Dia berfirman: 

ö≅è% ö≅yδ Λälã⁄Îm7t⊥çΡ tÎ�y£÷zF{$$Î/ ¸ξ≈uΗùår& ∩⊇⊃⊂∪   tÏ%©!$# ¨≅|Ê öΝåκß�÷èy™ ’Îû Íο4θuŠptø:$# $u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδuρ tβθç7|¡øts† öΝåκ̈Ξr& tβθãΖÅ¡øtä† $·è÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪   y7Í×̄≈s9'ρé& 

tÏ%©!$# (#ρã�x�x. ÏM≈tƒ$t↔Î/ öΝÎγÎn/u‘ ÏµÍ←!$s)Ï9uρ ôMsÜÎ7ptmT öΝßγè=≈uΗùår& Ÿξsù ãΛÉ)çΡ öΝçλm; tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# $ZΡø—uρ ∩⊇⊃∈∪     

“Katakanlah: “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi 

perbuatannya?” Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, 

sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang 

telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka 

hapuslah amalan- amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka 

pada hari kiamat.” (Al Kahfi: 103-105) 

 Dan semoga Allah merahmati salaf yang telah menamakan mashlahat yang 

disematkan oleh sebagian orang kepada agama ini sebagai (tipuan iblis), mereka lontarkan 

ucapan itu kepada orang yang berbasa-basi dengan para penguasa dan mendekatkan diri 

kepada mereka di masa khilafah dan futuhat Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Sufyan Ats Tsauri rahimahullah kepada orang yang beliau nasehati:  

إياك واألمراء أن تدنو منهم أو ختالطهم يف شيء من األشياء ، وإياك ويقال لك لتشفع عن مظلوم أوترد مظلمه ( 
 أهـ) … ، فإن ذلك خديعة إبليس ، وإمنا اختذها فجار القراء سلما 

“Hati-hatilah kamu dari para penguasa (jangan) kamu mendekat dari mereka atau berbaur 

dengan mereka dalam sesuatu hal apa saja, dan hati-hatilah kamu tertipu dan dikatakan 

kepada kamu “agar kamu menjadi perantara yang membantu dan membela orang yang 

didhalimi atau mengembalikan hak,” karena sesungguhnya itu adalah tipuan Iblis, dan itu 

hanya dijadikan tangga oleh ahli baca yang bejat…” Selesai1  

Maka perhatikan pengguguran beliau terhadap istihsan dan klaim mashlahat 

sebagian fuqaha untuk masuk kepada penguasa dengan hujjah meringankan kedhaliman 

dan menolak kerusakan…!! Dan beliau menamakan hal itu sebagai tipuan Iblis, dan kapan 

beliau katakan itu? Di awal-awal kekhilafahan ‘Abbasiyyah sebelum Al Mu’tashim dan Al 

                                                 
1
 Siyar A’lam An Nubala 13/586 dan dalam hal ini kami memiliki satu risalah yang ringkas dengan judul Al Qaulun Nafis Fit Tahdzir Min 

Khadi’ati Iblis, di dalamnya kami menuturkan fatwa Syaikhul Islam seputar seorang dari kalangan ahlus sunnah yang ingin memberikan 

bimbingan hidayah kepada sekelompok perampok dengan cara ia mengadakan bagi mereka acara nyanyian mubah dengan tabuhan rebana 

dan dia meraih hati mereka dengan hal itu sampai akhirnya sekelompok dari mereka itu mendapatkan hidayah, sehingga mereka bersikap 

wara’ dari hal-hal syubuhat setelah sebelumnya mereka itu tidak segan-segan melakukan hal-hal yang haram. Maka Syaikhul Islam 

menggugurkan cara yang bid’ah ini padahal di dalamnya terdapat mashlahat yang nampak dan beliau menjelaskan bahwa syaikh tadi 

adalah bodoh akan cara yang syar’iy atau dia itu lemah darinya, dan bahwa di dalam cara-cara syar’iy itu sudah ada kadar cukup lagi tidak 

membutuhkan kepada cara-cara bid’ah semacam ini. Silahkan lihat di dalam Majmu Al Fatawa 11/337 juz Tashawwuf, maka bagaimana 

beliau rahimahullah andaikata melihat istihsan dan klaim mashlahat orang-orang yang masuk di dalam kekafiran di zaman kita ini dengan 

dalih mashlahat dakwah dan dien??? 
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Makmun serta yang lainnya yang menampakkan bid’ah mereka dan menindas manusia 

dengan bid’ahnya itu. Dan saat itu kejayaan khilafah dan pamornya sedang di atas, dan 

penaklukan-penaklukan kaum muslimin dan pasukan mereka sedang menggedor wilayah 

kekuasaan orang-orang kafir di barat dan di timur. 

Maka bagaimana beliau rahimahullah andaikata melihat orang-orang khalaf zaman kita 

ini yang bukan hanya mendekatkan diri kepada para thaghut murtad saja, namun mereka 

itu masuk di dalam dien mereka, bersumpah setia kepada UUD mereka yang kafir, ikut serta 

di dalam pembuatan Undang-Undang kafir mereka dan menjadi bala tentara yang setia bagi 

mereka serta menjadi anshar yang tulus baginya?? 

Kemudian mereka itu tidak memiliki rasa malu dari menyandarkan seluruh 

kekafiran dan kemusyrikan mereka yang nyata lagi jelas itu kepada agama ini, di mana 

mereka mengatakan: Ini adalah mashlahat dakwah dan untuk membela agama!! Justeru ia 

adalah mashlahat perut dan uang. Semoga Allah merahmati Sufyan Ats Tsauri saat berkata: 

كيف أصبحت ؟ فيلني له قليب ، فكيف مبن أكل ثريدهم ، ووطيء   :إين أللقى الرجل أبغضه ، فيقول يل( 
  . 25أهـ من تذكرة املوضوعات ص ) بساطهم ؟؟ 

(Saya bertemu dengan orang yang saya benci, terus dia berkata kepada saya: Bagaimana 

keadaanmu? Maka hati saya menjadi lembut kepadanya, maka bagaimana dengan orang 

yang makan dari hidangannya dan menginjak permadaninya??). Selesai dari Tadzkiratul 

Maudluu’aat hal 25. 

Maka tidak anehlah setelah ini semua, bila para penganut “mashlahat dakwah” yang 

rusak lagi kafir ini tidak merasa cukup dengan membela kemusyrikan-kemusyrikan mereka 

yang telah dicampuraduk dengan agama ini dengannya, sungguh mereka itu telah 

melampaui hal itu, di mana dengannya mereka membela dan mengudzur para thaghut 

hukum dan anshar mereka. 

Dan di antara udzur-udzur yang membuat geli di dalam bab ini adalah apa yang 

diklaim oleh seorang anggota Legislatif yang berasal dari Ikhwanul Muslimin yang 

mengunjungi kami di penjara dengan disertai menteri dalam negeri dan para pembantunya. 

Dia dan orang-orang yang bersamanya merasa tersinggung karena kami tidak mau 

mengucapkan salam terhadap mereka dan kami malah menampakkan pengkafiran mereka, 

dan kami tampakkan keberlepasan diri kami dari mereka dan Undang-Undang mereka serta 

pemerintahan mereka, dan kami pun –dengan karunia Allah Subhanahu Wa Ta’ala– menolak 

dari mengajukan permintaan apapun kepada mereka tatkala mereka menawarkan hal itu 

kepada kami. Dan kami mengingkari di hadapan si anggota Legislatif itu apa yang 

difitnahkan kepada kami oleh media massa bahwa kami telah mengkafirkan semua 

masyarakat, kami jelaskan kepada mereka bahwa itu hanyalah fitnah, karena kami tidak 

pernah mengkafirkan semua masyarakat, di mana peperangan kami itu bukanlah dengan 

masyarakat umum, namun dengan pemerintah yang memerangi agama Allah. Kami ini 

hanyalah mengkafirkan pemerintahan dan mengkafirkan orang yang membela Undang-

Undang kafir dan melindunginya atau ikut serta di dalam pembuatannya. Kami selalu 

mengajak mereka untuk meninggalkan pembelaan kepada Undang-Undang dan menjadi 

para pembela syari’at dan anshar bagi dien ini, maka si anggota dewan itu bangkit seraya 

membela orang-orang yang kami kafirkan itu dengan dalih bahwa mereka itu membela 
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agama dengan jabatan-jabatan mereka tersebut; di mana mereka itu menurut klaim dia 

adalah mempersiapkan dan melenggangkan jalan dengan jabatan dan posisinya itu bagi 

tegaknya khilafah yang akan menghadang Amerika –begitu dia katakan– dan dia sama 

sekali tidak malu dari mengatakan hal itu di hadapan mereka –dan saat itu hadir panglima 

tertinggi keamanan umum dan yang paling dahsyat dan paling bengis permusuhannya 

terhadap dien ini– yang mana hal itu tidak pernah terlintas sama sekali di benak seorangpun 

dari mereka itu, yaitu udzur yang diklaim oleh si anggota dewan tersebut bagi mereka, 

bahkan andaikata mereka berani mengucapkannya atau mengklaimnya, maka bisa saja 

mereka itu langsung dimeja hijaukan atau dipecat. Namun ini adalah realita dari apa yang 

dikabarkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari ucapan kenabian pertama: 

  )إذا مل تستح فاصنع ما شئت ( 
“Bila kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu suka.” (HR Al Bukhari dan yang lainnya 

dari Abu Mas’ud Al Badriy).  

Adapun dia maka telah membela diri untuk keberadaannya di Dewan Legislatif, kadang 

dengan pujian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Hilful Fudlul, dan tatkala kami 

mengatakan kepada dia bahwa Hilful Fudlul yang dipuji Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

hanyalah berdiri di dalam rangka membela orang yang dianiaya dengan kekuatan fisik, 

maka komitmenlah dengan hal ini dan tinggalkan pembuatan hukum! Maka dia lari seraya 

berteriak: Tidak, tindakan fisik tidak, kita ini orang-orang tertindas, dan tidak ada tindakan 

fisik di fase Mekkah!! Maka saya berkata: Kalau begitu telah gugurlah pendalilan kamu, 

maka jangan kembali kepada dalil ini…! 

Oleh sebab itu dia di kesempatan lain berdalil terhadap kami saat dia mau 

meninggalkan tempat; dengan perbuatan Nu’aim Ibnu Mas’ud di perang Ahzab, kemudian 

tatkala kami menanyakan kepadanya: Apakah Nu’aim bersumpah setia kepada UUD? Atau 

apakah dia membuat Undang-Undang tatkala dia menggembosi pasukan Ahzab untuk 

kepentingan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam? Atau apakah ia melakukan kekafiran yang 

nyata atau kemusyrikan yang jelas sebagaimana yang kalian lakukan? Maka dia tidak bisa 

menjawab, dan diapun pergi begitu saja… 

Maka benar sekali apa yang dikatakn Sufyan: (maka bagaimana dengan orang yang 

makan dari hidangannya dan menginjak permadaninya??) 

 

* * * 
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KETIGA: Sebab-Sebab Takfir 

 

Sebab syar’iy menurut ulama ushul adalah: (Sifat yang dhahir lagi baku yang mana 

hukum terbukti ada dengannya dikarenakan syari’at mengaitkan hukum dengannya)1 atau 

ia adalah (suatu yang yang mesti karena keberadaannya adanya musabbab (apa yang 

disebabkan) dan mesti karena ketidak adaannya tidak adanya musabbab) atau ia itu adalah 

(menjadikan sifat yang dhahir lagi baku sebagai manath (alasan) untuk adanya hukum, yaitu 

mengharuskan adanya).2 

Dan dengan ungkapan lain adalah apa yang dijadikan oleh syari’at ini sebagai tanda 

terhadap apa yang disebabkannya serta mengaitkan keberadaan musabbab dan 

ketidakadaannya terhadapnya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa hukum itu 

berputar bersama ‘illat-nya (alasannya) saat ada dan saat tidak ada. 

‘Illat dan sebab itu adalah sama menurut mayoritas ahli ushul, dikatakan di dalam 

Maraqi As Su’uud: 

 ومع علة ترادف السبب           والفرق بعضهم إليه ذهب
Dan bersama ‘illat yang sama dengan sebab 

dan sebagian berpendapat membedakannya3 

Dan dikarenakan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jama’ah itu adalah terdiri dari 

tiga rukun; yaitu keyakinan, ucapan dan amalan, maka sesungguhnya sebab kekafiran itu 

adalah seperti itu juga, yaitu ada ucapan yang mukaffir, atau perbuatan mukaffir (dan masuk 

di dalamnya sikap meninggalkan yang mukaffir) atau keraguan atau keyakinan yang 

mukaffir. 

Ibnu Hazm rahimahullah (456 H) berkata tentang definisi kekafiran: (Ia di dalam dien 

ini adalah sifat orang yang mengingkari sesuatu yang telah Allah ta’ala fardlukan  untuk 

iman kepadanya setelah tegak hujjah terhadapnya dengan sampainya kebenaran kepadanya, 

dengan hatinya tanpa lisannya, atau dengan lisannya tanpa hatinya, atau dengan kedua-

                                                 
1
 Lihat Al Wadlih Fi Ushulil Fiqhi Karya Muhammad Sulaiman Al Asyqar hal 31. 

2
 Lihat Irsyadul Fuhul karya Asy Syaukani hal 24. manath adalah dari naath asy syaiu bila mengaitkannya atau menggantungkannya, seperti 

Dzatu Anwath, dan manath ini digunakan untuk ‘illat atau sebab karena hukum digantungkan kepadanya. 
3
 Lihat Mudzakkirah Fi ‘Ilmil Ushul karya Asy Syinqithi hal 42. dan orang yang membedakan di antara keduanya tidak menyelisihi bahwa 

masing-masing dari ‘illat dan sebab itu adalah tanda terhadap hukum atau bahwa masing-masing dari keduanya dibangun hukum di 

atasnya dan dikaitkan dengannya saat ada dan tidak ada, jadi dalam hal itu ‘illat dan sebab adalah sama, namun orang yang membedakan 

di antara keduanya hanyalah dalam hikmah pengaitan antara apa yang mana hukum dikaitkan dengannya, bila hikmah dan munasabah di 

dalam pengaitan ini adalah diketahui lagi bisa dicerna oleh akal kita maka ia itu adalah ‘illat dan sebab, dan bila tergolong hal yang tidak 

bisa dicerna oleh akal kita maka ia adalah sebab saja dan tidak dinamakan ‘illat. Safar menurut mereka adalah ‘illat dan sebab bagi qashar 

shalat, sedangkan tergelincir matahari adalah sebab dan bukan ‘illat bagi kewajiban shalat Dhuhur, jadi setiap ‘illat adalah sebab, namun 

tidak setiap sebab adalah ‘illat menurut para 'ulama yang membedakan, dari sisi ini saja. 

Di sisi lain sebagian 'ulama membagi ‘illat menjadi ‘illat yang sempurna  dan ‘illat yang tidak sempurna. ‘illat yang sempurna adalah yang 

memestikan hukum dan hukum itu berputar bersamanya saat ia ada dan tidak ada, di mana bila ‘illat ini ada maka hukum pasti ada dan 

tidak mungkin meleset darinya, sehingga atas dasar ini maka masuk di dalam lafadh ‘illat itu keterpenuhan syuruth dan tidak adanya 

mawani’. Adapun ‘illat yang tidak sempurna, maka ia itu yang menuntut hukum, akan tetapi tergantung kepada keterpenuhan syuruth dan 

tidak adanya mawani’, dan ini dinamakan sebab oleh orang yang membagi menjadi seperti itu. 

‘illat yang pertama adalah yang mana hukum tidak mungkin meleset darinya, sedangkan yang kedua adalah yang mungkin terpeleset 

karena adanya penghalang atau tidak terpenuhinya syarat. Jadi masalahnya hanyalah isthilah saja karena mengikuti kaitan ‘illat atau sebab 

dengan syuruth dan mawani’. Dan lihat Al Fatawa 21/204. 
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duanya secara bersamaan atau melakukan suatu amalan yang mana telah datang penegasan 

bahwa hal itu mengeluarkannya dengan sebab itu dari nama iman) selesai dari Al Ihkam Fi 

Ushulil Ahkam 1/45. 

Tajuddien As Subki (771 H) berkata: (Takfir adalah hukum syar’iy yang sebabnya 

adalah pengingkaran rububiyyah atau wahdaniyyah atau kerasulan, atau ucapan atau 

perbuatan yang mana syari’at telah menghukuminya bahwa itu adalah kekafiran walaupun 

dia itu bukan mengingkari). Selesai dari Fatawa As Subki 2/586. 

Asy Syarbiniy Asy Syafi’i (977 H) berkata di dalam Mughnil Muhtaj: (Kemurtaddan 

adalah pemutusan Islam secara total dengan niat, atau ucapan atau perbuatan, sama saja dia 

mengucapkannya dalam rangka bercanda atau pembangkangan atau keyakinan). Selesai 

4/133. 

Manshur Al Bahuti Al Hanbali (1051 H) berkata: (Orang murtad itu secara bahasa 

adalah orang yang kembali. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

Ÿωuρ (#ρ ‘‰s? ö�s? #’ n?tã ö/ä.Í‘$t/ ÷Šr& (#θç7Î= s)Ζ tF sù tÎ�Å£≈ yz ∩⊄⊇∪     

“dan janganlah kamu lari kebelakang (karena takut kepada musuh), Maka kamu menjadi orang-orang 

yang merugi.” (Al Maidah: 21) 

Dan sedangkan secara syari’at maka ia itu adalah orang yang kafir setelah dia 

muslim, baik dengan ucapan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan). Selesai dari 

Kasyful Qinaa’ ‘An Matnil Iqnaa 6/136. 

Dan ucapan para ulama di dalam hal ini adalah sangat banyak. 

Dan di dalam itu semua dijelaskan bahwa sebab kekafiran atau kemurtaddan itu 

adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan: Bisa berupa ucapan yang mukaffir atau 

perbuatan yang mukaffir atau keyakinan atau keraguan yang mukaffir. 

Ini adalah sebab-sebab kekafiran secara umum. 

Adapun sebab-sebab takfir yang diberlakukan di dalam hukum-hukum dunia, 

maka ia itu terbatas pada perbuatan yang mukaffir atau ucapan yang mukaffir saja. Dan 

telah kami jelaskan bahwa di antara perbuatan dan ucapan itu ada yang merupakan 

kekafiran dengan sendirinya yang mengeluarkan dari Islam, tanpa dikaitkan dengan 

keyakinan yang rusak atau juhud atau istihlal di dalam kitab kami (Imtaa’un Nadhr Fi Kasyfi 

Syubuhat Murjiatil ‘Ashr) dan di dalamnya kami berbicara panjang lebar, maka silahkan 

rujuk karena ia adalah tempatnya. 

Syari’at ini telah membatasi takfir terhadap hal itu saja di dalam hukum-hukum 

dunia, karena keyakinan dan keraguan itu adalah tidak nampak dan tidak baku di dalam 

hukum dunia, oleh sebab itu Allah tidak mengaitkan hukum-hukum dunia terhadapnya dan 

tidak menjadikannya sebagai sebab  takfir di dalamnya, namun itu adalah urusan Allah yang 

mengetahui apa yang tersembunyi, jadi ia adalah sebab  kekafiran di akhirat yang tidak ada 

kaitannya dengan hukum-hukum dunia. Oleh sebab itu orang yang menyembunyikan 

kekafiran dan tidak menampakkannya dan ia malah menampakkan ajaran-ajaran Islam, 

maka ia itu adalah orang munafiq yang di dunia diperlakukan sebagai orang muslim, dan 
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sedangkan di akhirat maka Allah yang akan menghisabnya atas kekafiran yang 

disembunyikannya, sehingga akhir jalannya adalah di tingkatan neraka yang paling dasar. 

Dan telah lalu ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam Ash Sharimul Maslul 

177-178: (Dan secara umum, barangsiapa mengatakan atau melakukan suatu yang 

merupakan kekafiran, maka dia itu kafir dengan sebab itu walaupun tidak ada maksud 

untuk kafir, karena tidak ada seorangpun yang bermaksud untuk kafir kecualia apa yang 

Allah kehendaki). 

Jadi sebab takfir itu dibatasi pada ucapan dan perbuatan yang mukaffir, karena itulah 

yang dianggap di dalam hukum dunia, dan tidak ada kaitan dengan sebab yang 

tersembunyi, karena ia tidak ada hubungannya dengan hukum dunia. Dan hal yang hampir 

sama dengan ini di dalam Ash Sharim Al Maslul hal 370.  

Dan telah lalu pembicaraan tentang penjelasan ucapan Syaikhul Islam (walaupun 

tidak ada maksud untuk kafir), dan itu dikarenakan syari’at ini telah mengaitkan hukum 

dengan sebabnya, (sehingga bila sebab ini ada, syuruth-nya terpenuhi serta mawani’-nya 

tidak ada, maka secara pasti hukumnya ada juga), (karena hukum itu tidak pernah meleset 

dari sebabnya secara syari’at, baik orang yang melakukan sebab itu memaksudkan 

terjadinya hukum padanya ataupun tidak, justeru hukum itu sudah melekat walaupun dia 

tidak memaksudkannya),1 (Di mana orang mukallaf tidak memiliki hak untuk melepaskan 

ikatan yang mana syari’at telah mengaitkan hukum dengan sebabnya) dan iapun tidak akan 

bisa, walaupun dia melakukan angan-angan yang melangit. 

Dan atas dasar ini, seandainya orang mukallaf mendatangkan suatu sebab kekafiran 

yang nyata, baik itu ucapan atau perbuatan yang mukaffir, serta syuruth-nya terpenuhi lagi 

mawani’-nya tidak ada, maka dia itu kafir, walaupun dia mengklaim bahwa ia tidak 

bermaksud keluar dari agama Islam, karena hal ini tidak dimaksud oleh seorangpun kecuali 

apa yang Allah kehendaki. Termasuk orang-orang Nasrani, seandainya kita tanyakan 

kepada mereka apakah kalian bermaksud kafir dengan ucapan kalian bahwa Al Masih itu 

adalah anak Allah? Tentu mereka menjawab tidak dan mengingkarinya. 

A. Catatan Seputar Sebab-Sebab Takfir 

Ketahuilah bahwa orang mukallaf seandainya mendatangkan suatu sebab kekafiran 

yang nyata, sedangkan syuruthnya terpenuhi dan mawani’nya tidak ada, maka dia itu kafir. 

Dan tidak mesti dia itu menggabungkan lebih dari satu sebab kekafiran agar dikafirkan, 

akan tetapi berbilangnya sebab kekafiran adalah menjadikan kekafiran dia itu berlapis-lapis, 

di mana sesungguhnya kekafiran itu berlapis-lapis sebagaimana iman itu bertingkat-tingkat. 

Lihat dalam hal ini pasal Maratibul Mukallafin Fid Daril Akhirah Wa Thabaqatuha dari Kitab 

Thariqul Hijratain karya Ibnul Qayyim, dan ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala: 

$ yϑ̄ΡÎ) â û Å¤̈Ψ9 $# ×οyŠ$ tƒ Î— ’ Îû Ì�ø� à6ø9 $#   

                                                 
1
 Lihat Ushulul Fiqh karya Abdul Wahhab Khalaf hal 18, dan para ulama memberikan contoh hal itu dengan orang yang menthalaq isterinya 

dengan thalaq raj’iy, maka ia berhak rujuk, walaupun dia mengatakan saat melafalkan thalaq (tidak ada rujuk bagi saya) atau dengan orang 

yang safar di bulan Ramadlan, bahwa ia boleh berbuka, baik dia bermaksud adanya kebolehan berbuka maupun tidak, dan seterusnya. Jadi 

hukum itu seperti yang telah lalu adalah berputar bersama ‘illat dan sebabnya saat ada dan tidak ada. 
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“Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran.” (At Taubah: 

37) 

Pengundur-unduran bulan haram itu adalah sebab kekafiran yang menambah kekafiran-

kekafiran orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

Ü>#{�ôãF{ $# ‘‰x© r& # \�ø� à2 $ ]%$ x� ÏΡ uρ   

“Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya,” (At Taubah: 97) 

Di dalamnya ada penjelasan bahwa sebagian kekafiran itu adalah lebih dahsyat dari 

sebagian yang lainnya, dan ini sangat nampak. Maka barangsiapa yang menggabungkan 

berbagai sebab kekafiran, di mana dia murtad dengan meninggalkan ikrar dua kalimah 

syahadat dan shalat, di samping itu juga dia mencela dienullah, menghina Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berniat jahat terhadapnya serta berupaya memeranginya, 

seperti Abdullah Ibnu Sa’ad Ibnu Abu Sarh dan Abdullah Ibnu Khathal serta yang lainnya 

dari kalangan yang kisahnya disebutkan oleh Syaikhul Islam di dalam Ash Sharimul Maslul, 

maka tidak diragukan lagi bahwa kekafiran dan kemurtaddannya itu adalah lebih dahsyat 

daripada orang-orang yang telah dikafirkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan satu sebab 

kekafiran saja, seperti orang-orang yang memperolok-olok para sahabat di perang Tabuk, 

dan seperti orang-orang yang murtad karena sebab menolak dari membayar zakat saja tanpa 

menolak dari shalat atau rukun-rukun Islam yang lainnya. 

Dan ringkasnya bahwa pemberian alasan hukum kafir dengan lebih dari satu ‘illat 

atau satu sebab adalah bukan syarat bagi pengkafiran, namun hal itu hanyalah menambah 

point kekafiran baginya. 

Sebagaimana pengharaman itu kadang diberikan alasan baginya dengan dua alasan 

untuk menguatkan pengharamnnya, sebagaimana dalam pengharaman menikahi puteri tiri, 

bila ia itu diharamkan dengan sebab sesusuan di samping dia itu anak tiri, dan untuk hal itu 

para ulama berdalil dengan hadits Ummu Habibah di dalam Ash Shahihain bahwa ia 

berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Sesungguhnya kami membicarakan bahwa 

engkau akan menikahi Darrah puteri Ummu Salamah,” maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam berkata:  

 ). تين وأبا سلمة ثويبة موالة أيب هلبإا لو مل تكن ربيبيت يف حجري ملا حلت يل ، ألا بنت أخي من الرضاعة ، أرضع(

“Sesungguhnya dia itu andaikata bukan anak tiri saya yang ada di dalam asuhan saya, maka tetap dia 

itu tidak halal bagi saya, karena ia itu adalah puteri saudara saya dari susuan, saya dan Abu Salamah 

disusukan oleh Tsuwaibah budak milik Abu Lahab.” 

Dan Imam Ahmad mengatakan di dalam sesuatu yang pengharamannya sangat 

dahsyat: (Ini seperti daging bangkai babi) beliau katakan itu dalam rangka mempertebal 

nilai keharaman dan menguatkannya, dan seperti penguatan pembunuhan orang yang 

membunuh, dan murtad serta berzina secara muhshan… dan begitu seterusnya... 

Dan dalam hal ini adalah kekafiran para thaghut hukum di zaman ini, di mana 

kekafiran mereka itu adalah kekafiran yang berlapis-lapis, karena mereka itu telah 

mengumpulkan berbagai sebab kekafiran sehingga mereka itu telah keluar dari dien ini dari 

berbagai pintu, seperti pembuatan Undang-Undang, berhukum dengan selain hukum Allah, 
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mengikuti dien selain Islam yang berupa sistim-sistim kafir lagi bid’ah yang mereka anut 

seperti Demokrasi dan yang lainnya, tawalliy kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, 

membantu saudara-saudara mereka yang murtad dari kalangan para thaghut berbagai 

Negara terhadap kaum mujahidin muwahhidin, membuka berbagai pintu perolok-olokan 

terhadap dien dan memberikan izin bagi media-media massanya, baik yang bisa dilihat atau 

yang bisa didengar maupun yang bisa dibaca, serta kekafiran-kekafiran lainnya yang sangat 

banyak. 
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PASAL KETIGA 

Penghati-Hatian Dari Kekeliruan-Kekeliruan 

Yang Banyak Terjadi Di Dalam Takfir 

 

 

Kekeliruan-kekeliruan ini sebagiannya umum terjadi, dan sebagiannya adalah sangat 

busuk di dalam masalah takfir yang terjatuh ke dalamnya banyak kalangan dari orang-orang 

yang bersemangat tinggi, para pemula, dan orang-orang yang ghuluw. Di mana mereka 

melontarkan ungkapan-ungkapan yang bisa saja pendorongnya adalah hawa nafsu, di 

samping kelemahan ilmu dan keikhlasan. Kelemahan ilmu adalah pintu peluang bagi 

syubuhat, dan kelemahan keikhlasan adalah peluang bagi syahwat, sedangkan penyerahan 

diri kepada syubhat dan syahwat itu adalah pijakan hawa nafsu dan kendaraan bagi 

kesesatan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

ßŸωuρ Æì Î7®K s? 3“ uθyγ ø9 $# y7̄= ÅÒ ãŠsù tã È≅‹ Î6y™ «!$# 4 ¨βÎ) tÏ% ©!$# tβθh=ÅÒ tƒ tã È≅‹ Î6y™ «!$# öΝ ßγ s9 Ò>#x‹tã 7‰ƒÏ‰x© $ yϑÎ/ (#θÝ¡ nΣ tΠöθtƒ É>$|¡ Ït ø:$#   

“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena 

mereka melupakan hari perhitungan.” (Shaad: 26) 

Dan kadang yang menjerumuskan kepada hal itu adalah sikap aniaya yang sesekali 

menghantarkan kepada sikap berlebihan, dan sesekali menghantarkan kepada sikap 

mengada-ada. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

 $ pκš‰r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $ yϑ̄Ρ Î) öΝ ä3 ãŠøót/ #’n?tã Ν ä3 Å¡ à�Ρ r&   

“Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kedhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri” (Yunus: 23) 

Dan di antaranya juga adalah buruknya niat yang muncul dari percikan-percikan 

perseteruan yang tidak diikat dengan timbangan keadilan yang mana bumi dan langit 

berdiri dengannya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

$ pκš‰r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΨtΒ# u (#θçΡθ ä. šÏΒ≡§θs% ¬! u !# y‰pκà− ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/ ( Ÿωuρ öΝ à6̈ΖtΒÌ�ôftƒ ãβ$ t↔oΨx© BΘöθs% #’ n?tã āωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã$# uθèδ 

Ü>t�ø%r& 3“uθø) −G= Ï9 ( (#θà) ¨? $# uρ ©!$# 4 āχÎ) ©!$# 7�� Î6yz $ yϑÎ/ šχθè= yϑ÷ès? ∩∇∪     

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (Al Maidah: 8) 

Dan kadang yang mendorongnya adalah tekanan realita kekafiran, teror pemikiran, 

teror pisik serta teror mental yang dilakukan musuh-musuh agama ini terhadap para 

penganutnya, yang mana hal itu pada sebagian orang melahirkan pemahaman-pemahaman 

yang muncul sebagai reaksi sebaliknya, yang dinamakan oleh sebagian orang sebagai al fikru 
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as sujuni (pemahaman yang muncul dari akibat tekanan penjara), serta nama-nama lainnya 

yang mereka ada-adakan dalam rangka mencoreng citra baik dakwah tauhid ini dengan 

klaim bahwa aqidah para penganutnya adalah tidak murni dan tidak ada kaitannya dengan 

agama ini, namun ia adalah lahir dari fase-fase ketertindasan, kefaqiran dan tekanan, oleh 

sebab itu mereka mengira bahwa dakwah tauhid ini akan lenyap dengan lenyapnya fase-

fase ini. 

Yang mereka klaim ini, andaikata ada sesuatu darinya, maka ia itu hanya ada pada 

orang-orang yang lemah akalnya dan miskin ilmunya yang tidak terarah dengan batasan-

batasan syari’at, serta tidak terikat dengan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya, sehingga 

mereka dan pikiran mereka dipermainkan oleh situasi, tekanan dan penindasan. 

Sedangkan para du’at tauhid yang haq dan para penganut aqidah yang mantap, 

maka mereka itu adalah tidak seperti itu. 

Namun lontaran-lontaran yang muncul dari ghulat (orang-orang yang ghuluw di 

dalam takfir) itu hanyalah mempengaruhi kadang kepada sebagian orang-orang yang 

bersemangat tinggi atau para pemula yang belum mantap keilmuannya di dalam dakwah 

ini, sebagaimana yang kadang saya saksikan, itu muncul karena rasa ghirah dan marah 

karena pelanggaran terhadap apa yang dilarang agama ini. 

Kemudian orang yang berakal di antara mereka, bila diingatkan, maka dia tersadar 

dan kembali kepada dalil-dalil syar’iy, kemudian dia mengikat dengannya rasa ghirahnya 

(cemburunya), ucapannya serta perbuatannya, di saat kondisi ridla dan marah, di saat 

kondisi susah dan lapang. Karena sudah maklum bahwa ghirah yang terpuji itu adalah apa 

yang diikat dengan batasan-batasan syari’at, bukan apa yang muncul dari reaksi balik yang 

tidak diikat dengan batasan syari’at. 

Oleh sebab itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, saat Sa’ad merasa sulit bila dia 

mendapatkan seorang laki-laki lain bersama isterinya terus ia membiarkannya dan tidak 

membunuhnya sampai ia mendatangkan empat orang saksi, dan itu sebelum turun hukum 

li’an, dan berkata: Tidak, demi Dzat yang telah mengutus engkau sebagai Nabi, sungguh 

saya akan menghabisinya dengan pedang sebelum itu, dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

berkata:  

أتعجبون من غرية سعد ، فو اهللا ألنا أغري منه ، واهللا أغري مين ، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ( 
 . احلديث أصله يف الصحيحني.. ) وما بطن ، وال شخص أغري من اهللا

“Apakah kalian merasa heran dari ghairah Sa’ad, maka demi Allah sesungguhnya aku adalah lebih 

ghairah darinya, dan Allah lebih ghairah dariku, oleh sebab itu Dia telah mengharamkan perbuatan-

perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi darinya, dan tidak seorangpun lebih ghairah 

daripada Allah....” Asal hadits ada di dalam Ash Shahihain. 

Dan diriwayatkan juga di dalam hadits marfu’: “Sesungguhnya di antara ghairah itu 

ada yang Allah cintai dan ada yang Allah benci…” Hadits riwayat Al Imam Ahmad, Abu 

Dawud dan yang lainnya, sedang ia adalah hadits hasan dengan seluruh jalan-jalannya. 

Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang semacam itu selagi mereka itu adalah 

ansharuddien, maka sesungguhnya mereka itu diudzur, bila sangat kuat syubhat yang 

mendorong mereka untuk melontarkan sesuatu kepada sebagian orang, sebagaimana Nabi 
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shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengudzur Umar tatkala berkata tentang Hathib: 

“Sesungguhnya dia itu munafiq” dan ia meminta izin untuk membunuhnya, dan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengatakan kepadanya (kamu telah kafir karena kamu telah 

mengkafirkan saudaramu yang muslim), itu dikarenakan Hathib telah terjatuh ke dalam 

syubhat amalan yang mukaffir. Namun mereka itu harus diberikan pengarahan ilmu dan 

pengingatan serta pengembalian mereka kepada al haq, sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam bersikap seperti itu kepada Umar, karena dien ini tidak ada toleran kepada 

seorangpun. 

Ini adalah Umar, jadi kesalahan itu bagaimanapun dorongannya adalah tetap 

kesalahan, karena tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. 

Wajah kesesatan yang buruk itu tidak boleh dihiasi atau dibuat indah dengan 

sesuatupun dari niat-niat yang baik atau tujuan-tujuan yang bagus atau dorongan yang 

positif, walaupun ia itu adalah banyak. 

Kemudian sesungguhnya musuh-musuh dien ini dan lawan-lawan dakwah ini selalu 

mencari-cari kesalahan yang muncul dari para pengikut dakwah ini seraya tidak 

memakluminya sedikitpun atau mengudzur mereka di dalam takwil, dan mereka itu tidak 

mau membedakan antara dakwah dengan para pengikutnya atau membedakan antara 

orang-orang yang sudah mantap keilmuannya dengan para pemula. 

Dan suatu yang paling sulit dan paling jarang pada diri mereka itu adalah sikap 

inshaf (obyektif), dan yang paling banyak mereka miliki adalah dusta dan mengada-ada, 

sedangkan sekedar klaim dalam rangka perseteruan adalah hal yang sangat mudah bagi 

setiap orang yang membolehkan dan menganggap baik sikap berbicara tanpa dasar ilmu 

dan keadilan. 

Para pembawa dakwah tauhid yang penuh berkah ini adalah memiliki pakaian yang 

putih bersih yang sedikit kotoran saja sangat nampak kelihatan padanya, oleh sebab itu 

mereka harus menghindari penyimpangan dari manhaj mereka yang murni, walaupun 

hanya hal kecil di dalam pandangan mata. Di mana mereka itu tidak seperti lawan-lawan 

tauhid ini yang telah mencoreng hitam wajah dan pakaian mereka dengan pekatnya 

kebatilan serta dengan kegelapan syubhat dan syahwat, sehingga mereka itu sudah tidak 

merasa segan dari hal-hal yang membinasakan atau bersikap wara’ dari hal-hal yang 

mencelakakan atau merasa malu dari kebejatan-kebejatan. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menuturkan di dalam suatu risalah yang 

tergolong risalah paling bagus di dalam kritikan diri: (Sesungguhnya di antara sebab 

penyepelean ahli bid’ah terhadap salaf adalah apa yang muncul dari sebagian orang-orang 

yang menisbatkan diri kepada salaf berupa suatu keteledoran dan sikap  aniaya, dan apa 

yang muncul dari sebagian mereka berupa urusan-urusan ijtihadiyyah yang mana 

kebenaran adalah kebalikannya, maka sesungguhnya apa yang muncul itu adalah menjadi 

fitnah bagi orang yang menyelisihi salaf, yang dengan sebabnya dia tersesat dengan sangat 

jauh) Selesai dari Majmu Al Fatawa 4/91. 

Oleh sebab itu maka kami tidak mungkin mengakui kekeliruan-kekeliruan ini, pada 

orang-orang yang kami berkumpul dengan mereka atau mengajari mereka atau menangani 

urusan mereka, dan kami tidak pernah mendiamkan hal semacam itu kapanpun. Di dalam 

rangka membersihkan dakwah yang mahal ini dari setiap corengan yang mengotorinya atau 
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memperkeruhnya maka kami tidak peduli dengan keridlaan atau kebencian, orang dekat 

maupun yang jauh, dan tidak akan menghalangi kami dari hal itu sikap aniaya mereka atau 

permusuhan mereka atau gangguan mereka, karena orang-orang yang lebih baik dari kami 

telah disakiti pada jiwanya dan kehormatannya sampai datang pertolongan Allah. Semoga 

Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang mengatakan: 

  ادأب على مجع الفضائل جاهداً       وأدم هلا تعب القرحية واجلسد
  واقصد ا وجه اإلله ونفع من        تلقاه ممن جد فيها واجتهد

  واترك كالم احلاسدين وبغيهم         مهًال فبعد املوت ينقطع احلسد
Teruslah di atas semua keutamaan seraya bersungguh-sungguh 

Dan langgengkan untuknya kelelahan hati dan badan 

Niatkan dengannya Wajah Allah dan manfaat orang 

Yang engkau temui dari kalangan yang serius dan sungguhan 

Dan biarkan ucapan para pendengki dan aniaya mereka begitu saja 

Karena setelah kematian terputuslah kedengkian. 

 

Kemudian sesungguhnya di antara orang-orang yang merasa benci dan mengingkari 

saya karena sikap bara kami dari kekeliruan-kekeliruan dan sikap berlebihan mereka pada 

suatu waktu, ada orang-orang yang pada akhirnya mereka rujuk kepada kebenaran setelah 

mereka matang dan memiliki bashirah, atau setelah mereka merasakan bahayanya sikap-

sikap ganjil mereka terhadap dakwah ini serta mereka mengetahui akibat-akibat negatifnya, 

maka merekapun akhirnya memuji sikap bara’ kami atau melakukan apa yang kami lakukan 

walaupun setelah waktu yang lama, sehingga perumpamaan saya dengan mereka itu adalah 

seperti orang yang mengatakan: 

 فلم يستبينوا الرشد إال يف ضحى الغدِ          بذلت هلم نصحي مبنعرج اللوى  

Aku kerahkan nasehat pada mereka dengan penuh penentangan 

Namun mereka tidak tersadar pada kebenaran kecuali di keesokan hari 

Maka segala puji bagi Allah atas segala keadaan, sesungguhnya sikap rujuk mereka 

kepada Al haq walaupun setelah perdebatan sengit dan penentangan, adalah lebih baik 

daripada bersikukuh di atas kebatilan dan kesesatan. Sesungguhnya penghidayahan hati itu 

bukanlah di tangan kami dan tidak pernah juga ada di tangan seorangpun, sebagaimana 

firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada manusia terbaik: 
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“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi 

Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-

orang yang mau menerima petunjuk.” (Al Qashash: 56) 

Namun itu adalah karunia Allah dan taufiq-Nya, yang Dia berikan kepada orang-

orang yang Dia pilih dari kalangan hamba-hamba-Nya yang menjihadi dirinya dan hawa 

nafsunya serta musuh-musuh Allah di jalan-Nya, sebagaimana firman-Nya Subhanahu Wa 

Ta’ala: 
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“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridlaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan 

kepada mereka jalan-jalan kami. dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang 

berbuat baik.” (Al ‘Ankabut: 69) 

Kesimpulannya adalah bahwa kami dengan karunia Allah ta’ala saja tidak pernah 

menganut sesuatupun dari kekeliruan-kekeliruan dan sikap ganjil-ganjil itu kapanpun, dan 

kami tidak pernah mengakuinya, dan tidak pernah juga menerimanya atau 

mendakwahkannya atau menulisnya kapanpun. Ini buktinya kitab-kitab kami yang 

diterbitkan dan yang masih berbentuk tulisan tangan, sejak Allah memberikan hidayah 

kepada kami ke jalan ini, bahkan kami senantiasa berlepas diri dari kekeliruan-kekeliruan 

dan sikap-sikap ngawur tersebut sebelum kami di penjara dan saat kami mendekam di 

dalamnya, dan insya Allah kami akan tetap seperti itu, dan kamipun tidak pernah menganut 

pemahaman-pemahaman yang muncul akibat tekanan penjara dan tidak pula reaksi-reaksi 

yang muncul akibat penindasan yang tidak dibatasi dengan batasan-batasan syari’at. 

Namun kami membawa aqidah ini yang merupakan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah, 

kami menulisnya dan kami mendakwahkannya pada kondisi sempit dan lapang, dari hasil 

pengkajian, pencarian dan penelaahan pada dalil-dalil syar’iy dan ucapan-ucapan salaf. 

Kami senantiasa dengan karunia Allah tetap berada di atasnya dalam kondisi 

penjara, penahan dan kondisi sulit, dan kami tidak pernah menyimpang dengan sebab 

tekanan dan iming-iming kepada sikap ifrath (berlebihan) ataupun tafrith. Maka kami 

memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar menyempurnakan nikmat-Nya kepada 

kami dengan keteguhan dan husnul khatimah. 

Inilah kami menulis dalam hal itu, sebagai bentuk nasehat dan pengingatan bagi para 

pemula dan orang-orang yang bersemangat tinggi, dan sebagai bentuk pentahdziran dan 

tarhib bagi orang-orang yang ghuluw dan berlebihan, serta sebagai bentuk penguatan sikap 

bara’ kami dan sikap bara’ para pembawa dakwah ini dari segala sikap ganjil dan 

kekeliruan. 

 

 

 

*****
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( 1 )   

Tidak Membedakan Antara Takfir Muthlaq Dengan Takfir Mu’ayyan 

Atau Antara Kufur Nau’ Dengan Kufrul ‘Ain. 

 

 

Ini dikarenakan banyak dari kalangan para pencari ilmu yang masih pemula tidak 

membedakan antara ithlaqat (lontaran-lontaran) banyak para ulama dalam kitab-kitabnya, 

seperti: “penghikayatan Ibnul Qayyim rahimahullah dari lima ratus para ulama Islam, bahwa 

mereka mengkafirkan orang yang mengingkari istiwa (Allah bersemayam di atas ‘Arasy) dan 

justru mengklaim bahwa ia itu bermakna istilaa (menguasai)” atau seperti ucapan mereka 

“Siapa yang mengatakan Al Qur’an adalah makhluk, maka dia telah kafir” atau “Siapa yang 

mengatakan bahwa  Allah ada di mana-mana, maka dia telah kafir”.  

Dan sama seperti ini pula apa yang pernah kami lontarkan berupa lontaran-lontaran 

tentang sebagian orang yang melakukan atau mengucapkan hal-hal yang bisa membuatnya 

kafir (Sesungguhnya si Fulan telah jatuh dalam Mukaffirat ) atau (dia telah melakukan atau 

mengucapkan kekafiran), sungguh sebagian para pemula menisbatkan kepada kami 

pengkafiran orang-orang mu’ayyan itu dengan sebab lontaran-lontaran seperti ini, padahal 

itu tidak pernah kami katakan atau kami maksudkan sama sekali. 

Dan begitu juga lontaran-lontaran para ulama tentang aliran-aliran yang 

menyimpang dari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, seperti ucapan mereka “Jahmiyyah 

adalah kafir” atau “Qadariyyah adalah kafir” atau yang lainnya.  

Mereka tidak membedakan antara hal ini dengan penerapan hukum-hukum ini 

terhadap orang-orang mu’ayyan sehingga bisa saja mereka mengkafirkan setiap orang yang 

mana mereka mendengar darinya sesuatu dari ucapan-ucapan ini atau mereka membacanya 

dalam kitab-kitab dan tulisan-tulisannya sampai-sampai saya mendengar di antara mereka 

ada orang yang mengkafirkan banyak para ulama karena keterjerumusan mereka dalam 

suatu dari pentakwilan sifat-sifat  Allah, seperti Al Hafidh Ibnu Hajar, An Nawawi dan 

yang lainnya, serta dari kalangan ulama masa kini adalah Sayyid Quthb1 dan yang lainnya 

ini semua termasuk sikap ngawur dan tasarru’ (tergesa-gesa) yang akibatnya tidak terpuji.  

Dan yang benar menurut para ulama muhaqqiqin bahwa mereka meskipun 

melontarkan lontaran-lontaran itu terhadap paham-paham atau aliran-aliran yang 

menganutnya, akan tetapi mereka tidak menerapkan hukum takfir terhadap orang mu’ayyan 

kecuali setelah melihat syarat-syarat dan mawani’ takfir. Dan di antara hal itu adalah apa 

yang telah sering disebutkan oleh Syakhul Islam dalam Al-Fatawa bahwa “Jahmiyyah itu 

telah dikafirkan oleh salaf dan para imam dengan takfir muthlaq, meskipun individu-

                                                 
1
 Takfir Sayyid Quthb dengan sebab kekeliruannya dalam bab sifat-sifat Allah, dan sebagian ungkapan-ungkapan sastranya, saya telah 

mendengarnya dari sebagian Neo Murji-ah yang menisbatkan diri secara palsu kepada salafiyyah padahal mereka itu bersikap wara’ yang 

dingin lagi dungu dalam takfir orang-orang murtad yang memerangi dien ini dari kalangan para thaghut dan ansharnya. 
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individu tertentu tidak dikafirkan kecuali setelah tegak hujjah yang mana orang yang 

meninggalkannya dikafirkan.”1   

Kesimpulan bahasan ini:  

•••• Bahwa takfir muthlaq adalah: Terbuktinya kekafiran orang yang mendatangkan ucapan 

atau perbuatan tertentu dengan dalil syar’iy, dan itu dikatakan siapa yang mengucapkan 

ini maka dia telah kafir. Begitulah dengan ithlaq (lontaran umum) tanpa penerapan 

hukum kafir terhadap orang mu’ayyan. 

•••• Jadi takfir muthlaq adalah penerapan hukum kufur terhadap sebab bukan terhadap 

pelaku sebab itu. Yaitu adalah penerapan dosa perbuatan itu bukan si pelakunya, dan 

untuk hal itu cukup saja meninjau pada dalil syar’iy dari sisi qath’iy dilalah terhadap 

kufur akbar dan ia itu bukan dari bentuk shighah-shighah (teks-teks) yang banyak 

memiliki kemungkinan dilalah-nya disertai meninjau qath’iy dilalah perbuatan atau 

ucapan itu terhadap kekafiran.  

•••• Adapaun takfir mu’ayyan adalah pemberlakuan hukum takfir terhadap orang mu’ayyan 

yang mengatakan atau melakukan sebab mukaffir. Di dalam  hal ini di samping 

keharusan meninjau macam dosa perbuatan tersebut sebagaimana dalam takfir muthlaq 

(harus juga) meninjau pada keadaan si pelaku atau orang yang mengucapkannya dari 

sisi keterbuktian perbuatan itu terhadapnya dan tidak adanya penghalang-pengahalang 

hukum kafir padanya, yaitu terpenuhinya syuruth takfir dan tidak adanya mawani’. 

Dan telah lalu syarat-syarat dan mawani’ dalam pasal yang lalu, serta telah lalu 

bahwa memperhatikan hal ini hanyalah wajib pada orang-orang yang tidak mumtani’. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata (Dan saya pernah menjelaskan kepada 

mereka bahwa apa yang dinukil bagi mereka dari salaf dan para imam berupa pelontaran 

pernyataan umum perihal kekafiran orang yang mengatakan ini dan itu, maka ini adalah 

haq juga, akan tetapi wajib membedakan antara lontaran umum dengan ta’yin. Dan inilah 

masalah pertama yang mana umat ini berselisih di dalamnya dari masalah-masalah ushul 

yang besar, yaitu masalah “Al Wa’id,” karena nash-nash Al-Qur’an tentang Al-Wa’id adalah 

muthlaq (bersifat umum), seperti firmannya: 

¨βÎ) tÏ% ©!$# tβθè= à2ù'tƒ tΑ≡ uθøΒr& 4’ yϑ≈tGuŠø9 $# $ ¸ϑù= àß $ yϑ̄Ρ Î) tβθè= à2ù'tƒ ’ Îû öΝ Îγ ÏΡθ äÜ ç/ # Y‘$tΡ  

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim, sebenarnya mereka itu 

menelan api sepenuh perutnya.…” (An-Nisa: 10).  

Dan begitu juga ungkapan-ungkapan lain, siapa yang melakukan hal ini, maka 

baginya itu, sesungguhnya ungkapan-ungkapan ini adalah muthlaq lagi umum dan ia 

seperti ungkapan salaf “siapa yang mengatakan ini maka ia demikian”. Kemudian orang 

mu’ayyan bisa gugur darinya hukum wa’id/ancaman dengan taubat atau kebaikan-kebaikan 

yang bisa menghapus atau musibah-musibah yang menggugurkan dosa atau syafa’at yang 

diterima.  

Sedangkan takfir itu termasuk wa’id, dan sesungguhnya suatu ungkapan itu 

meskipun sebagai bentuk takdzib (pendustaan) terhadap apa yang disabdakan Rasulullah 

                                                 
1
 Lihat sebagai contoh 2/.214 
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shallallahu ‘alaihi wa sallam, namun bisa jadi orang itu baru masuk Islam, atau hidup di 

pedalaman yang jauh, maka orang seperti ini tidak dikafirkan dengan sebab pengingkaran 

apa yang dia ingkari sehingga hujjah tegak atasnya, dan bisa jadi orang itu belum 

mendengar nash-nash (syar’iy) atau sudah mendengarnya namun tidak tsabit (shahih) 

baginya, atau ada hal lain padanya yang menyelisihinya yang mengharuskan dia untuk 

mentakwilnya walaupun dia itu keliru. Majmu Al Fatawa 3/147-148. 

Dan beliau berkata juga 35/101: (Dan asal hal itu: Bahwa maqalah (paham) yang mana 

ia adalah kekafiran terhadap Al-Kitab, As-Sunnah dan Ijma’, maka dikatakan tentangnya 

bahwa ia adalah kekafiran dengan ucapan yang muthlaq, sebagaimana hal itu ditunjukan 

oleh dalil-dalil syar’iy, karena Al Iman adalah termasuk hukum-hukum yang didapatkan 

dari Allah dan Rasul-Nya, dan hal itu bukan termasuk apa yang di putuskan oleh manusia 

dengan praduga-praduga dan hawa nafsu mereka. Dan tidak wajib divonis pada setiap 

orang yang mengatakan hal itu bahwa ia kafir sampai terbukti jelas padanya syarat-syarat 

takfir dan penghalang-penghalangnya tiada, seperti orang yang mengatakan sesungguhnya 

khamar atau riba adalah halal karena dia baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman yang 

jauh atau dia mendengar ucapan yang diingkarinya dan ia tidak menyakini bahwa itu 

bagian dari Al-Qur’an atau dari hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam)… dan ini telah 

lalu.  

Dan berkata 23/195: Dan hakikat masalahnya dalam hal itu: Bahwa ucapan itu bisa 

saja kekafiran, kemudian di muthlaq-kan ucapan tentang kekafiran orangnya, dan dikatakan: 

Siapa yang mengatakan ini maka dia kafir, akan tetapi orang mu’ayyan yang mengatakannya 

tidak divonis kafir sehingga tegak atasnya hujjah yang mana orang yang meninggalkannya 

di kafirkan, dan ini seperti dalam nash-nash wa’id, karena sesungguhnya Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala berfirman:  
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“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim, sebenarnya mereka itu 

menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (mereka)”  

(An-Nisa:10) 

Nash ini atau nash-nash wa’id lainnya adalah haq, akan tetapi orang mu’ayyan tidak 

boleh dipastikan terkena wa’id (ancaman), maka tidak boleh bagi orang mu’ayyan dari 

kalangan Ahlul kiblat dipastikan masuk neraka, karena boleh jadi dia tidak terkena cakupan 

wa’id oleh sebab tidak terpenuhi salah satu syarat atau adanya mani’ (penghalang), di mana 

bisa saja hukum pengharaman belum sampai kepadanya, dan bisa saja dia bertaubat dari 

perbuatan haram itu, dan bisa saja dia memiliki kebaikan-kebaikan yang besar yang 

menghapuskan (dosa) perbuatan haram itu, dan terkadang dia dicoba dengan musibah-

musibah yang bisa menggugurkan (dosa) darinya, serta terkadang pemberi syafaat yang 

ditaati memberikan syafaat padanya.  

Dan begitu juga ucapan-ucapan yang si pengucapnya dikafirkan bisa saja orang itu 

belum sampai padanya nash-nash yang mengharuskan dia mengetahui al haq, dan bisa saja 

nash-nash itu ada padanya namun tidak tsabit atau tidak memiliki kesempatan untuk 

memahaminya, dan bisa saja ada syubuhat yang merintanginya yang dengannya Allah 

mengudzur dia, maka siapa saja yang mana ia itu tergolong kaum mu’minin seraya 
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berijtihad dalam mencari Al Haq dan dia malah keliru, maka sesungguhnya Allah 

mengampuni baginya kekeliruan itu apa pun bentuknya baik dalam masalah-masalah 

nadhariyyah (teoritis) atau amaliyyah (praktek), inilah yang di pegang oleh para sahabat Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dan jumhur para imam Islam ini.  

Dan beliau berkata juga setelah menuturkan pertentangan sebagian muta’akhkhirin 

dalam takfir ahlul bid’ah, apakah ia kekafiran yang mengeluarkan dari millah atau bukan, 

dan apakah mereka itu kekal dalam nereka atau tidak… beliau berkata: (Dan hakikat 

masalah ini: “Bahwa mereka tercakup dalam lafadh-lafadh umum pada ucapan para Imam, 

seperti apa yang menimpa orang-orang terdahulu dalam lafadh-lafadh umum pada nash-

nash syari’at, di mana setiap kali mereka melihat ulama salaf mengatakan: “Siapa yang 

mengatakan ini maka dia kafir” maka si pendengar meyakini bahwa lafadh ini meliputi 

setiap orang yang mengucapkannya, dan mereka tidak memperhatikan bahwa takfir itu 

memiliki syuruth dan mawani’ yang terkadang tak terpenuhi pada hak orang mu’ayyan, dan 

bahwa takfirul muthlaq tidak memestikan takfirul mu’ayyan kecuali bila syarat-syaratnya ada 

dan mawani’-nya tidak ada. Ini dijelaskan dengan realita bahwa Imam Ahmad dan 

umumnya para imam yang melontarkan lafadh-lafadh umum ini tidak mengkafirkan 

mayoritas orang yang menyatakan ucapan ini secara ta’yin. Sesungguhnya Imam Ahmad 

umpamanya telah menghadapi langsung Jahmiyyah yang mengajak beliau kepada pendapat 

“Al-Quran itu makhluk dan penafian sifat-sifat  Allah” mereka menindas beliau dan para 

ulama masa itu, dan mereka menyiksa kaum mu’min dan mu’minat yang tidak menyetujui 

mereka atas paham Jahmiyyahnya dengan pukulan dan penjara. Dan di sebutkan bahwa 

mayoritas Ulil Amri mengkafirkan setiap orang yang bukan Jahmiy yang setuju dengan 

mereka, serta mereka memperlakukannya seperti terhadap orang-orang kafir…. hingga 

ucapannya (Dan sudah ma’lum, sesungguhnya ini tergolong sikap Jahmiyyah yang paling 

kejam, karena mengajak kepada pendapat itu adalah lebih dahsyat dari sekedar 

berpendapat, memberikan hadiah kepada yang menyatakannya dan menyiksa orang yang 

meninggalkannya adalah lebih dahsyat dari sekedar mengajak kepadanya). 

Kemudian Imam Ahmad mendo’akan bagi sang Khalifah dan yang lainnya dari 

kalangan orang yang telah memukul dan memenjarakannya, beliau memohonkan ampun 

bagi mereka dan menghalalkan mereka dari apa yang telah mereka lakukan, dan seandainya 

mereka itu murtad dari Islam tentulah tidak boleh memintakan ampun bagi mereka, karena 

memintakan ampun bagi orang-orang kafir adalah tidak boleh dengan landasan Al-Kitab, 

As-Sunnah dan Al-Ijma’. 

Ucapan-ucapan beserta perbuatan-perbuatan ini dari beliau dan dari para imam 

lainnya adalah sharih (Jelas) bahwa mereka tidak mengkafirkan orang-orang mu’ayyan dari 

Jahmiyyah…  

Dan telah di nukil dari Imam Ahmad apa yang menunjukkan bahwa beliau 

mengkafirkan dengan sebabnya orang-orang mu’ayyan. Bisa jadi dituturkan dari beliau dua 

riwayat dalam masalah ini, maka ini perlu ditinjau, atau masalahnya perlu dirinci, sehingga 

dikatakan: Orang yang beliau kafirkan secara ta’yin adalah karena tegaknya dalil yang 

menunjukkan bahwa pada orang itu syarat-syarat takfir telah terpenuhi dan mawani’-nya 

tidak ada. Dan orang yang tidak beliau kafirkan secara ta’yin, adalah karena tidak 

terpenuhinya hal itu padanya, ini tentunya disertai pelontaran takfir secara umum dari 

beliau). Majmu’  Al Fatawa 12/261-262.  
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Khulashahnya/Ringkasnya: Bahwa tidak memperhatikan perbedaan antara takfir 

muthlaq dengan takfir mu’ayyan adalah sumber ketergelinciran dan kesalahan yang jatuh di 

dalamnya sebagian orang. Di mana mereka mengkafirkan banyak orang yang tidak halal 

dikafirkan kecuali setelah penegakkan hujjah dan peringatan terhadap mereka, sehingga 

mereka sesat dengan sikap itu dan menyesatkan banyak orang. 

 

 

***** 
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( 2 )   

Takfir Berdasarkan Kaidah “Hukum Asal Pada Manusia Adalah Kafir” 

Karena Negeri Ini Adalah Negeri Kafir 

 

 

Di antara kekeliruan yang sangat buruk di dalam takfir adalah takfir berdasarkan 

kaidah “Hukum Asal Pada Manusia Adalah Kafir” karena negeri ini adalah Negeri Kafir, 

dan memperlakukan mereka sebagai orang kafir serta menghalalkan Darah, harta serta 

kehormatan mereka berdasarkan kaidah ini yang mereka bangun sebagai kaidah asal seraya 

menginduk terhadap dasar keberadaan negerinya adalah negeri kufur. 

Dan kekeliruan ini banyak tersebar di tengah-tengah ahlul ghuluw, dan sebagian 

orang-orang jahil mengambilnya Dari mereka tanpa mengetahui asal (landasan)nya dan 

konsekuensi-konsekuensi logisnya 

Sedangkan kami -walillahulhamdu wal minnah- tidak mengatakan dengan ta-shil 

(penetapan hukum asal) ini dan tidak pernah menganutnya, namun kami senantisa dan 

terus tergolong orang-orang yang sangat mengingkarinya, sampai-sampai sebagian 

kalangan yang ghuluw di dalam takfir mereka itu mengkafirkan saya tatkala saya menyelihi 

mereka dalam hal ini, dan saya mendebat mereka dalam rangka menggugurkannya. Dan 

pada hari itu saya tidak mendapatkan pada mereka sesuatu yang mereka jadikan sebagai 

hujjah untuk tas-hil ini, kecuali ungkapan yang terpotong milik Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah yang mereka cuplik Dari fatwa beliau seputar negeri Mardin yaitu ungkapanya: 

“(Dan ia) tidak seperti Daar Al Harbi yang mana penduduknya adalah orang-orang kafir)”.  

Dan mereka merubahnya kemudian menjadikannya: “Daar Al Kufri yang mana 

penduduknya adalah orang-orang kafir).” 

Kemudian mereka keluar dari itu (dengan kesimpulan) bahwa setiap negeri kufur -

walau ia mendadak muncul lagi baru bukan asal- maka penduduknya seluruhnya adalah 

kafir, kecuali orang yang mereka ketahui rincian-rincian keyakinannya. 

Dan pada hari itu telah saya jelaskan kapada mereka bahwa lafadh ini -terutama 

pada negeri Mardin dan negeri-negeri kufur yang muncul baru yang semisal dengannya- 

tidak lain adalah isthilah para fuqaha buat negeri yang dikuasai orang-orang kafir dan 

hukum-hukum mereka berdiri tegak di atasnya, dan tidak ada kaitannya bagi penduduknya 

dengan cap kafir kecuali orang yang melakukan salah satu sebab dari sebab-sebab takfir. 

Dan saya tuturkan kepada mereka sebagian rincian yang akan datang, akan tetapi 

mereka tidak mau beranjak darinya dan malah bersikukuh memegang ucapan itu sehingga 

saya terheran-heran bagaimana hawa nafsu bisa membalikkan mawazin (tolak ukur) dan 

menjadikan orang yang mengakui bahwa ucapan seorang sahabat itu bukan hujjah dan 

tidak menerima ucapan yang lainnya dari kalangan tiga generasi terbaik dalam suatu 

masalah furu’ terus malah dia berhujjah dengan ucapan yang terpotong yang dikutip dari 

ucapan seorang ulama pada abad ke tujuh dan (itu) dalam masalah yang mana ia tergolong 

masalah-masalah dien yang paling rentan (berbahaya), di saat ia mengira bahwa ucapan itu 
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selaras dengan nafsunya atau melempangkan keinginan dan hajatnya.... Padahal mereka itu 

mengakui bahwa seluruh mahkluk setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah 

ucapan mereka perlu itu harus dilandasi hujjah dan bukan dijadikan sebagai hujjah, serta 

(ucapan itu) butuh terhadap dalil dan bukti dan bukan ia itu sebagai dalil dan bukti dengan 

sendirinya.  

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menjelaskan sebagian dorongan-dorongan nafsu 

dan keinginannya dalam sikap langsung melakukan takfir serta terkadang tergesa-gesa di 

dalamnya, dalam firmanNya: 

Ÿωuρ (#θä9θ à) s? ôyϑÏ9 #’s+ø9 r& ãΝ à6øŠs9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |Mó¡ s9 $ YΖÏΒ÷σãΒ  

“Dan jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu: “ kamu bukan 

orang mu’min”. (An Nisa: 94) 

Kemudian  Allah mengatakan: 

šχθäótGö; s? š⇓t�tã Íο4θuŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $#  

“Dengan maksud kamu mencari harta benda kehidupan di dunia…” (An Nisa: 94). 

Begitulah memang keinginan orang-orang yang terperdaya itu yang mana sebagian 

mereka itu telah saya debat. Sungguh memang mereka itu suka mencari-cari kesempatan 

terdekat dan termudah untuk merampas dan mencuri apa yang mereka dapatkan berupa 

harta benda milik orang-orang yang telah mereka vonis kafir, walaupun yang divonis kafir 

itu Dari kalangan du’at dan mujahidin atau kaum muslimin mustadl’afin (yang lemah). 

Harta-harta itu menurut orang-orang yang ghuluw itu adalah ghanimah, dan telah saya 

saksikan banyak contoh Dari itu, dan pada akhirnya mereka bertikai di antara mereka 

sendiri dan berselisih atas sebagian harta-harta itu. 

Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar membimbing mereka kepada 

jalan yang lurus dan menjauhkan pemuda kaum muslimin dari fitnah-fitnah yang 

menyesatkan ini. Karena sikap berani mengkafirkan kaum muslimin serta menghalalkan 

darah dan harta kaum muwahhidin tanpa alasan syar’iy adalah tidak ada yang berani lancang 

terhadapnya kecuali jiwa-jiwa yang sakit yang tidak pernah mencium aroma wara’ dan 

taqwa. 

Padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda dalam haji Wada’: 

 )رمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كح( 

“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram atas 

kalian seperti keharaman hari kalian ini di bulan kalian ini di negeri kalian ini”. 

Dan sabdanya juga dalam hadits Al Bukhari dan Muslim: 

 ). الثيب الزاين ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه املفارق للجماعة  :ال حيل دم امريء مسلم إال بإحدى ثالث( 

“Tidak halal darah orang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal: Tsayyib yang berzina, jiwa 

dengan jiwa (qishash), dan yang meninggalkan diennya lagi meninggalkan jamaah.” 

Dan sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam: 
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 رواه البخاري من حديث ابن عمر) لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما ( 

“Senantiasa orang mu’min dalam kelapagan dari diennya selama ia tidak menumpahkan darah yang 

haram.” (HR Al Bukhari dari Ibnu Umar). 

Dan dalam Al Bukhari: Ibnu Umar berkata:  

 ) إن من ورطات األمور اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري حله ( 
“Sesungguhnya termasuk keterpurukan yang tidak ada jalan keluar bagi orang yang terjatuh di 

dalamnya adalah penumpahan darah yang haram tanpa ada penghalalnya.” 

Dan dalam Al Bukhari juga, Maimun Ibnu Siyah bertanya kepada Anas Ibnu Malik,  

berkata: Wahai Abu Hamzah, apa yang mengharamkan darah dan harta seorang hamba? 

Maka beliau berkata:  

من شهد أن ال إله إال اهللا ، واستقبل قبلتنا ، وصلى صالتنا ، وأكل ذبيحتنا فهو املسلم ، له ما للمسلم وعليه ( 
 )ما على املسلم 

“Siapa yang bersaksi akan Laa ilaaha illallah, menghadap kiblat kami, shalat seperti shalat 

kami dan makan sembelihan kami, maka dia muslim, baginya apa yang menjadi hak orang 

muslim dan atasnya apa yang menjadi kewajiban orang muslim”.  

Dan telah lalu apa yang dituturkan oleh Al Qadli ‘Iyadl dalam Asy Syifa 2/277 Dari 

para Ulama muhaqqiqin, ucapan mereka: 

حدين ، خطر ، واخلطأ يف ترك ألف كافر أهون من اخلطأ يف سفك حمجمة من إن استباحة دماء املصلني املو (  
 . أهـ) دم مسلم واحد 

“Sesungguhnya penghalalan darah orang-orang yang shalat lagi bertauhid itu adalah 

berbahaya, sedangkan keliru dalam membiarkan seribu orang kafir adalah lebih ringan dari 

keliru dalam menumpahkan satu semburan dari darah satu orang muslim.” 

Dan beliau menukil ucapan Al Qabisiy: Dan darah tidak boleh ditumpahkan kecuali 

dengan hal yang jelas, sedangkan sangsi dengan cambuk dan penjara terkandung hukuman 

yang membuat jera bagi orang-orang yang dungu.”  (2/262)  

Dan seandainya mereka itu menyibukan diri di dalam pencarian ilmu dan mengkaji 

kitab-kitab para ulama serta muthala’ah masalah-masalah ushul dan furu’, tentulah mereka 

akan mengetahui bahwa sebelum penghalalan darah dan harta seandainya muncul ucapan 

atau perbuatan mukaffir pada diri seseorang; adalah ada tahapan-tahapan dan syarat-syarat 

dan mawani’ yang terkadang menghalangi dari takfir apalagi dari penghalalan (darah dan 

harta), terutama bagi macam orang-orang yang mereka cengkram dari kalangan kaum 

muslimin yang lemah atau para da’i dan kaum mu’minin yang tidak melindungi diri dengan 

kekuatan para thaghut atau dengan hukum dan Undang-Undang mereka. Dan bahwasanya 

tidak mesti dari vonis kafir terhadap suatu perbuatan atau ucapan tertentu, orang mu’ayyan-

nya langsung dikafirkan sebagaimana yang telah lalu, sehingga tentunya tidak terbukti atas 

hukum tersebut konsekuensi-konsekuensi logis yang mereka inginkan dan mereka cari-cari. 
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Di samping ini sesungguhnya jumhur ulama, bahkan Ibnul Muhdzir menuturkan 

ijma mereka; bahwa kepemilikan orang murtad itu tidak hilang dengan sekedar riddah-nya1 

bila riddah-nya tidak munghalladhah dan tidak pula dia mumtani’ (melindungi diri dengan 

kekuaatan), sesungguhnya dia itu disuruh taubat sedangkan keadaannya seperti itu, dan 

terkadang dia kembali kepada Islam 

Dan setiap orang yang mengamati fatwa Syaikhul Islam yang mana orang-orang 

yang ghuluw menjadikannya sebagai hujjah, maka dia pasti mendapatkannya dari awal 

hingga akhir sebagai hujjah atas mereka. Sungguh beliau rahimahullah telah ditanya tentang 

negeri Mardin yang dijajah Tartar dan mereka menguasainya sedangkan di sana terdapat 

kaum muslimin. Maka beliau rahimahullah menjawab: (Segala puji bagi Allah, darah dan 

harta kaum muslimin adalah diharamkan di mana saja mereka berada di Mardin atau 

tempat lainnya. Dan orang yang menetap di sana bila tidak mampu menegakkan diennya 

maka wajib hijrah atasnya, dan kalau tidak demikian maka hijrah adalah sunnah dan tidak 

wajib…) hingga ucapannya: (Dan tidak halal mencela mereka secara umum serta (tidak 

halal) mencap mereka munafik, namun celaan dan tuduhan nifaq itu dilakukan terhadap 

sifat-sifat yang disebutkan dalam Al Kitab dan As Sunnah, sehingga masuk di dalamnya 

sebagian penduduk Mardin dan lainnya. Adapun statusnya sebagai Daarul Harbi atau 

negeri Islam, maka ia adalah gabungan: Di dalamnya ada dua makna, ia tidak 

berkedudukan sebagai Daar Al Islam yang mana berlaku di atasnya hukum-hukum Islam 

dikarenakan tentaranya adalah kaum muslimin, dan tidak berkedudukan sebagai Daarul 

Harbi yang mana penduduknya adalah orang-orang kafir, namun ia adalah macam ketiga 

yang mana kaum muslimin diperlakukan dengan yang semestinya). Diikhtishar dari Majmu 

Al Fatawa 28/135. 

Maka beliau menetapkan: 

•••• Bahwa darah dan harta kaum muslimin, hukum asal yang paling mendasar di dalamnya 

adalah haram dan terjaga di mana saja mereka berada. Sedangkan status negeri itu tidak 

ada campurtangan di dalam hal itu, namun tolak ukur keterjagaan (darah dan harta) itu 

adalah penampakan orang itu terhadap Islam, bukan penampakkan negeri itu terhadap 

Islam. 

•••• Dan bahwasannya tidak halal menuduh kaum muslimin dengan sesuatu dari sifat-sifat 

nifaq dan yang lainnya dengan alasan sekedar bahwa negerinya itu telah berada 

dibawah kekuasaan orang-orang kafir padahal kaum muslimin itu sendiri tidak 

melakukan sesuatu (pembatal). 

•••• Dan sesungguhnya Daar (negeri) yang beliau ditanya tentangnya dan yang semisal 

dengannya, meskipun ia itu telah mendapatkan cap para fuqaha sebagai Daarul Kufri 

karena penguasaan orang-orang kafir di atasnya, akan tetapi berkaitan dengan status 

hukum yang diterapkan terhadap penduduknya adalah murakkabah (gabungan). 

Ia tidak seperti Daarul Islam yang asli yang mana Ahlul Kitab membedakan dirinya 

di sana dengan pakaian yang membedakan mereka serta orang murtad tidak diakui sama 

sekali di dalamnya. Maka hukum asal bagi setiap orang selain Ahlil Kitab dari para 

penduduknya bahwa ia itu tergolong kaum muslimin, dan oleh karenanya Rasullulah 

                                                 
1
 Lihat Al Mugni (Kitab Al Murtad), (Fasal: Dan tidak dihukumi hilangnya kepemilikan orang murtad dengan sekedar riddahnya…) 
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shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan seseorang dalam kondisi seperti itu untuk 

mengucapkan salam terhadap orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenalnya.1 Dan 

oleh karena itu para fuqaha menegaskan dan berdalil sering sekali dalam furu fiqh dengan 

ungkapannya: Hukum asal di Daarul Islam adalah Islam”. 

Dan ia juga tidak seperti Daarul Harbi yang mana penduduknya adalah orang-orang 

kafir dan belum pernah mengalami seharipun sebagai Daar Islam serta mayoritas 

penduduknya bukan orang-orang Islam. Jadi ia bukan negeri kufur asli, akan tetapi sebelum 

penguasaan orang-orang kafir terhadapnya ia adalah negeri Islam dan mayoritas 

penduduknya adalah dari kaum muslimin. Dan oleh karena itu hukum terhadap 

penduduknya serta perlakuan terhadap mereka tidaklah dikaitkan mengikuti sesuatu Dari 

isthilah-isthilah itu karena tidak adanya kebakuan hal itu, namun siapa saja yang 

menampakkan Islam maka harta dan darahnya terjaga serta ia diperlakukan layaknya kaum 

muslimin, dan siapa saja yang keluar dari syari’at Islam maka ia diperlakukan dengan 

perlakuan yang layak baginya. Perkataan beliau rahimahullah adalah jalas lagi tidak ada 

kesamaran di dalamnya... 

Namun masalahnya adalah seperti apa yang beliau tuturkan ditempat lain, bahwa 

berkumpulnya syahwat dengan syubhat menguatkan pendorong pada syubhat dan 

mewariskan rusaknya ilmu dan pemahaman.  

Sedangkan mereka itu telah mendapatkan pada pemahaman yang sakit itu sesuatu 

yang mengokohkan syubhat-syubhat mereka dan melegalkan syahwat-syahwat mereka 

yang bersifat mencari ghanimah. Sehingga mereka berpegang erat dengan ucapan Ibnu 

Taimiyyah (dan ia tidak seperti Daarul Harbi yang mana penduduknya adalah orang-orang 

kafir) terus mereka menjadikan kekafiran sebagai hukum asal pada penduduk setiap negeri 

yang masuk dalam isthilah Daarul Kufri walaupun sifat kekafiran di dalamnya adalah thari’ 

(baru muncul) karena penguasaan hukum orang-orang kafir. Terus akhirnya mereka 

mengkafirkan seluruh penduduknya walaupun mayoritas mereka itu Dari kalangan yang 

mengaku Islam, dan berpegang teguh dengan hal itu dan mereka bersikeras di atasnya.  

Inilah, dan sungguh dulu saya pernah menelusuri isthilah Daarul Kufri dan Daarul 

Islam, saya kumpulkan perkataan-perkataan banyak ulama dan definisi mereka akan daar 

(negeri), serta saya lihat pengaruh isthilah ini menurut mereka terhadap penduduknya, 

namun ternyata saya tidak mendapatkan pada seorang ulama muhaqqiqin pun sesuatu dari 

apa yang diinginkan oleh mereka (ahlul ghuluw), terutama pada Daarul Kufri yang muncul 

baru yang mana mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam.  

Ya, memang saya telah menemukan sesuatu yang serupa dengan pendapat mereka 

pada sebagian kelompok Khawarij yang sesat.  

Azariqah pengikut Nafi Ibnul Azraq berkata: (Sesungguhnya orang yang muqim di 

Daarul Kufri adalah kafir, tidak ada jalan lain baginya kecuali keluar). Dan sudah maklum 

bahwa mereka memandang bahwa negeri orang-orang yang menyelisihi mereka dari 

kalangan kaum muslimin adalah negeri kufur.  

                                                 
1
 A- Yaitu bahwa tolak ukur sifat-sifat itu bukanlah daar itu, akan tetapi adanya sifat-sifat itu dan pengharusnya adalah ada pada diri 

orangnya di mana saja dia berada  

B- Hadits “kamu ucapkan salam terhadap orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal”  (Muttafaq ‘Alaih) 
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Baihasiyyah dan ‘Aufiyyah berkata: (Bila Imam (pemimpin) telah kafir maka seluruh 

rakyatnya kafir, baik yang ghaib di antara mereka ataupun yang menyaksikan).  

Ini semua berasal dari kejelekan dan kebodohan mereka, dan nanti akan ada 

urusannya di Pasal IV dari kitab ini. 

Adapun para ulama muhaqqiqin, maka sungguh saya telah mengamati pernyataan 

banyak di antara mereka, namun saya tidak mendapatkan pada mereka sesuatupun dari 

lontaran-lontaran ini. Dan lontaran saya ini tidak dikeruhi oleh apa yang ada dalam 

Ahkamul Qur’an karya Al Jashshash dan yang lainnya, yang mana ia bisa diduga oleh 

orang yang tergesa-gesa sebagai hal yang serupa dengan hal itu, padahal ia bukan tergolong 

bahasan ini. Dan itu dikarenakan ungkapan tersebut berkenaan dengan tanah musuh yang 

ulama maksudkan dengan isthilah Daarul Harbi atau Daarul Kufri yang asli dan di saat 

adanya payung Daar Islam dan Jama’atul Muslimin yang mana orang muslim mampu 

pindah kepada mereka terus ia tafrith (tidak ada upaya) dalam hal itu dan tinggal seraya 

memperbanyak jumlah orang-orang musyrik.  

Adapun pelontaran kaidah ini dan istilah itu serta penggunaannya secara muthlaq 

terhadap negeri yang mana kekafirannya muncul kemudian di atasnya padahal mayoritas 

penduduknya adalah dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam, tanpa 

mempertimbangkan istidl’af (ketertindasan) kaum muslimin dan tidak adanya Daar Islam 

yang bisa dijadikan tempat hijrah dan tempat berlindung orang muslim, dan tanpa orang 

muslim itu bermufakat dan membantu atas kekafiran, maka ini yang tidak saya dapatkan 

sama sekali. Dan di akhir uraian ini adalah sangat senang sekali saya menuturkan perkataan 

Asy Syaukani dalam As-Saul Jarrar: (Ketahuilah sesungguhnya menyinggung penyebutan 

Daarul Islam dan Daarul Kufri adalah sedikit faidahnya, berdasarkan bahasan yang telah 

kami utarakan kepadamu dalam bahasan tentang Daarul Harbi, dan bahwa Kafir Karbi itu 

halal darah dan hartanya bagaimanapun keadaannya, selama tidak diberi jaminan 

keamanan dari kaum muslimin, dan bahwa harta dan darah orang muslim itu terjaga 

dengan keterjagaan Islam baik di Daarul Harbi dan yang lainnya). 4/576 

Inilah yang penting bagi kami di sini dari hal itu, dan ia itu selaras dengan 

kesimpulan ucapan Syaikhul Islam tentang penduduk Mardin dan yang lainnya. 

Dan para ulama seluruhnya berpendapat seperti itu, sehingga engkau berkesimpulan 

dari penelusuran definisi mereka terhadap Daarul Kufri dan Daarul Islam, bahwa 

penamaan-penamaan ini adalah isthilah Fiqh yang tidak ada pengaruhnya dalam 

menghukumi orang yang memungkinkan untuk mengetahui diennya dari penduduk negeri-

negeri itu, dan bahwa orang yang menampakkan Islam serta tidak mendatangkan satupun 

dari pembatal-pembatalnya yang dhahir maka sesungguhnya dia itu terjaga darah dan 

hartanya di mana saja berada. 

Definisi-definisi mereka meskipun ada sedikit perbedaan, namun sesungguhnya 

jumhur mereka menyatakan bahwa penamaan ini digunakan sesuai mengikuti hukum-

hukum yang berlaku dan pendominasian kekuatan yang berdiri di atas negeri itu. Bila 

hukum-hukum kufur berkibar di atas negeri itu atau pendominasian kekuatan di dalamnya 

berada di tangan orang-orang kafir, maka para ulama biasa menamakanya sebagai Daarul 

Kufri maskipun mayoritas penduduknya orang-orang Islam. Dan bila ghalabah (dominasi 

kekuatan) di dalamnya dan hukum-hukum yang berlaku adalah bagi kaum muslimin, maka 
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ia adalah Daarul Islam meskipun mayoritas penduduknya dari orang-orang kafir 

sebagaimana keadaan negeri-negeri yang dihuni oleh kaum kafir dzimmi dan dikuasai oleh 

kaum muslimin. 

Ibnu Hazm (456 H) bekata: (Dan ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

 ”أنا بريء من كل مسلم أقام بني أظهر املشركني  ”
“Saya berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrik” beliau hanya 

memaksudkan dengannya Daarul Harbi, karena sesungguhnya beliau shallallahu ‘alaihi wa 

sallam telah mengangkat para pegawainya untuk mengurusi Khaibar sedangkan seluruh 

penduduknya adalah Yahudi. Dan bila saja orang-orang  kafir dzimmiy di negeri-negeri 

mereka lagi tidak dicampuri oleh orang-orang lain, orang yang tinggal di tengah mereka 

untuk menjadi amir mereka atau untuk berdagang di antara mereka adalah tidak dinamakan 

kafir dan tidak dinamakan orang yang salah akan tetapi dia itu muslim yang baik, 

sedangkan negeri mereka adalah Daar Islam bukan Daar Syirik, karena Daar itu hanya 

dinisbatkan kepada yang kekuatan yang mendominan di atasnya, dan penguasaan di 

dalamnya serta pemiliknya). Al Muhalla 11/ 200  

Al Qadli Abu Ya’la Al Hanbaly (450 H): (Setiap negeri yang mana pendominasian 

kekuatan di dalamnya bagi hukum-hukum kafir bukan hukum-hukum Islam, maka ia 

adalah Daar Kufri) Al Mut’tamad Fi Ushuliddien 276. 

Ibnul Qayyim (751 H) berkata: “Selagi tidak berjalan di atasnya hukum Islam, maka 

ia bukan Daarul Islam meskipun berdampingan dengannya. Contohnya Thaif, di mana ia 

dekat sekali dengan Mekkah namun tidak menjadi Daarul Islam dengan Futuh Mekkah”. 

Ahkam Ahlidz dzimmah 1/366. 

Asy Syaukaniy berkata (1250 H) dalam As Sail Al Jarrar 4/ 575: “Yang dianggap jadi 

patokan adalah nampaknya kekuasaan, bila perintah-perintah dan larangan-larangan di 

suatu negeri itu di tangan kaum muslimin, maka negeri ini adalah Daarul Islam, sedangkan 

tampaknya cabang-cabang kekafiran di dalamnya adalah tidak mempengaruhi (status negeri 

ini), karena cabang-cabang kekafiran itu tidak nampak dengan kekuatan dan kekuasaan 

orang-orang kafir, sebagaimana ia disaksikan pada orang-orang kafir dzimmi dari kalangan 

Yahudi dan Nasrani dan kafir-kafir mu’ahid yang tinggal di kota-kota Islamiyyah, dan bila 

masalahnya sebaliknya maka status negerinya juga sebaliknya.” 

Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman (1349H) berkata di dalam sya’irnya: 

  إذا ما تغلب كافر متغلب على                 دار إسالم  وحل  ا الوجل
  وأجرى ا أحكام كفر عالنيا                 وأظهرها فيها جهاراً بال مهل

  وأوهى ا أحكام شرع حممد                  ومل يظهر اإلسالم فيها وينتحل     
  كما قال  أهل  الدراية  بالنحل  فذي دار كفر عند  كل حمقق                

 وما  كل من فيها يقال بكفره              فرب امرئ فيها على صاحل العمل
Bila orang kafir berkekuatan menguasai 
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Negeri Islam dan rasa takut menyelimuti 

Dan dia berlakukan hukum kafir terang-terangan 

Dia tampakkan di dalamnya tanpa sungkan 

Dan dia lemahkan dengannya hukum syari’at Muhammad 

Serta Islam tidak nampak dan tidak dianut di sana 

Maka ia Daaru Kufr menurut setiap ahli Tahqiq 

Sebagaimana dikatakan para ahli ajaran agama 

Namun tidak setiap orang di dalamnya di cap kafir 

Bisa jadi di dalamnya ada orang salih dalam beramal. 

Engkau dapat melihat dari pengamatan definisi-definisi ini dan yang lainnya bahwa 

para ulama biasa menggunakan isthilah ini sebagai bentuk penunjukan pada macam 

ghalabah (dominasi kekuatan) dan hukum-hukum yang berlaku di negeri itu, dan mereka 

pada umumnya mengingatkan sebagaimana yang telah engkau lihat bahwa orang muslim 

itu terjaga darah dan hartanya di mana saja mereka berada, dan bahwa keislaman mayoritas 

penduduk negeri atau kekafirannya adalah tidak ada pengaruhnya di dalam menghukumi 

suatu negeri, sebagaimana status negeri itu tidak ada pengaruhnya di dalam menilai 

keislaman atau kekafiran penduduknya, terutama bila negeri itu adalah negeri kafir yang 

baru muncul (negeri yang murtad)  bukan negeri kafir asli. 

 وما  كل من فيها يقال بكفره               فرب امرئ فيها على صاحل العمل
Namun tidak setiap orang di dalamnya di cap kafir 

Bisa jadi di dalamnya ada orang shalih dalam beramal 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sulaiman Ibnu Sahman… 

Dan sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menaklukan Khaibar tahun 7H, 

sedangkan seluruh penduduknnya adalah Yahudi, maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam 

mengakui mereka di sana dan bersepakat dengan mereka atas hasil pertaniannya, sehingga 

dominasi kekuatan kaum muslimin dan tegaknya hukum-hukum Islam di sana 

menjadikannya sebagai Daarul Islam, dan bolehlah tinggal menetap dan bermuqim di 

dalamnya. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki banyak pegawai di sana. 

Dan sebaliknya, tatkalah Aswad Al’Insiy mengaku nabi di Yaman dan banyak orang 

dari kalangan penduduknya murtad serta menjadi pengikutnya sehingga ia bisa menguasai 

San’a -dan itu terjadi di akhir hari-hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hidup dunia ini- dan 

Aswad membunuh gebernurnya Syahr Ibnu Badzan yang mana ia telah diakui oleh Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai gubernurnya, dan sebagian pegawai Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam lari ke Madinah tatkala pengaruh Al ‘Insiy menyebar dan banyak orang menjadi 

murtad bersamanya (sedangkan kaum muslimin mempergauli dia di sana dengan taqiyyah),1 

namun mereka tidak menjadi kafir dengan sebab menetapnya mereka di negeri murtad dan 

tidak melarikan diri darinya, justru di antara mereka ada Fairuz Ad Dailamiy dan para 

sahabatnya yang teguh dan berbuat rekayasa sehingga bisa membunuh Al Aswad Al ‘Insiy 

dan akhirnya dominasi (ghalabah kekuatan) kembali di Yaman kepada tangan kaum 

muslimin. 

                                                 
1
 Lihat Al Bidayah Wan Nihayah 6/808. 
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  Inilah San’a telah menjadi negeri kafir dengan dominasi kaum murtaddin dan 

orang-orang kafir terhadapnya setelah sebelumnya ia adalah negeri Islam, yaitu ia telah 

menjadi negeri riddah, dan tetap di bawah dominasi Al Aswad yang mengaku nabi selama 

empat bulan atau dekat dari empat bulan. Dan itu tidak mencegah dari keberadaan kaum 

muslimin yang shahih di dalamnya yang mana mereka mengambil sikap taqiyyah dan 

berupaya untuk mengembalikan ghalabah bagi muslimin, sehingga pada akhirnya mereka 

mampu membunuh Al Aswad dan mengembalikan Yaman kepada hukum kaum muslimin. 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengingkari hal itu1 dan tidak pula mengatakan 

bahwa mereka itu telah kafir dengan sebab menetapnya di San’a dan tidak lari saat ia telah 

menjadi negeri kafir dengan kemenangan orang-orang kafir atas mereka, sedangkan ini 

terjadi saat adanya Daarul Islam dan Jama’atul Muslimin. 

Dan juga setelah itu, tatkala Mesir jatuh ke tangan ‘Ubaidiyyin yang kafir Dari 

keturunan Banu ‘Ubaid Al Qadah, mereka menguasainya dan mereka mengendalikan 

pemerintahan di sana, maka Mesir menjadi negeri kafir murtad setelah sebelumnya adalah 

Daar Islam dan mayoritas penduduknya Dari kaum muslimin. Mesir terus berada dalam 

cengkraman ‘Ubaidiyyin kurang lebih 200 tahun, di dalamnya mereka menampakkan 

paham Rafidlah, kekafiran serta kezindiqan, sehingga Ibnul Jauziy menulis kitab berjudul 

(An Nashr ‘Alaa Mishr). Namun demikian tidak seorangpun dari ulama muhaqqiqin 

menyatakan bahwa hukum kufur yang telah dilebelkan pada negeri ini dan terhadap para 

perampasnya itu telah mencakup para penduduknya yang tertindas. Bahkan justru di 

dalamnya terdapat banyak ulama, fuqaha dan orang-orang shalih. Di antara mereka ada 

yang sembunyi-sembunyi dan tidak mampu menampakkan aqidahnya di hadapan Banu 

‘Ubaid, bahkan (mereka tidak mampu) menyampaikan hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam karena khawatir dibunuh (sebagaimana Ibrahim Ibnu Said Al Hibal teman Abdul 

Ghaniy Ibnu Said menghikayatkan bahwa ia menolak dari meriwayatkan hadits karena 

khawatir mereka membunuhnya). Majmu Al Fatawa 35/85. 

Bersama ini semua, sesungguhnya umumnya kaum muslimin menyembunyikan 

kebencian kepada Bani ‘Ubaid dan berlepas diri dari mereka. Dan memang ada sebagian 

mereka menampakkan hal itu dengan cara yang mana ia tidak mendapatkan siksaan mereka 

di dalamnya, sebagaimana As Sayuthi menuturkan dalam Muqaddimah Tarikh Al Khulafa dari 

Ibnu Khalkan bahwa ia berkata tentang Ubaidiyyin: (Mereka itu mengklaim tahu yang 

ghaib, dan berita mereka dalam hal itu sangatlah masyhur, sampai-sampai Al Aziz suatu 

hari naik mimbar terus melihat selembar kertas bertuliskan: 

  بالظلم  واجلور  قد  رضينا               وليس بالكفر واحلماقة
  .إن كنت أعطيت علم الغيب                بني لنا  كاتب  البطاقة

Dengan kedhaliman dan aniaya kami telah relakan 

Tapi bukan dengan kekafiran dan kedunguan 

Bila kamu benar mengetahui ilmul ghaib 

                                                 
1
 Bahkan diriwayatkan bahwa mereka melakukan hal itu atas perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan bahwa beliau mengirimkan 

utusan kepada mereka seraya memerintahkan mereka untuk tegak melaksanaan dien mereka dan bangkit untuk perang dan menghabisi Al 

Aswad, lihat Tarikh Thabari dan yang lainnya, dan juga diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memuji Fairuz tatkala sampai 

kepadanya berita pembunuhan Al Aswad saat beliau sedang sakit parah shallallahu 'alaihi wa sallam. 
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Jelaskan kepada kami siapa penulis surat kaleng ini? 

Dan seorang perempuan mengirimkan kisah kepadanya, yang di dalamnya ada: 

Dengan Dzat Yang memuliakan kaum Yahudi dengan Misya dan Nashara dengan Ibnu 

Nasthur serta menghinakan kaum muslimin dengan kamu, tolong selesaikan urusan saya).1 

Siapa di antara pada ulama muhaqqiqin -bukan orang-orang yang ngawur- yang 

mengatakan kafirnya masyarakat dengan sekedar muqim mereka di Daarul Kufri selama 

mereka tidak menampakkan suatu sebab dari sebab-sebab kekafiran? Ini padahal saat 

adanya Daar Islam yang mana kaum muslim bisa hijrah kepadanya saat itu, maka apa 

gerangan saat Daarul Islam tidak ada pada zaman kita ini? 

Sungguh ‘Ubaidiyyin itu lebih buruk terhadap agama Islam daripada Tartar 

sebagaimana yang dituturkan Adz Dzahabiy. Di antara mereka ada yang menampakkan 

celaan terhadap para Nabi, adapun celaan terhadap para sahabat maka janganlah ditanya 

lagi. As Sayuthiy telah menuturkan dari Abul Hasan Al Qabisiy: (Sesungguh para ulama 

dari kalangan para ahli ibadah yang di bunuh oleh ‘Ubaidillah dan keturunannya adalah 

empat ribu orang dengan tujuan menghalangi mereka dari menyatakan do’a ridla Allah buat 

para sahabat, namun mereka memilih mati, dia berkata: Andai saja ia itu Rafidlah saja, 

namun ia itu Zindiq). Tarikhul Khulafa hal: 13. 

Engkau lihat sesungguhnya saat itu di Mesir banyak para fuqaha, sebagaimana yang 

telah kami ketengahkan juga dalam ucapan Abu Muhammad Al Qairuwaniy Al Kizaniy: 

(Adanya para fuqaha muqim di sana hanyalah dalam rangka menghadang (paham) mereka 

agar kaum muslimin tidak kosong dari orang yang memberikan penjelasan kepada mereka, 

sehingga mereka (‘Ubaidiyyah) tidak leluasa menyesatkan mereka dari diennya). 

Di antara mereka ada yang sembunyi-sembunyi dan di antara mereka ada yang 

menampakkan diennya, sehingga di bunuh, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadli 

Abu Bakar Al Baqilaniy: (Al Mahdi ‘Ubaidillah adalah orang kebatinan busuk yang sangat 

berupaya untuk melenyapkan Millatul Islam, dia menghukum mati para ulama dan Fuqaha 

agar leluasa untuk menyesatkan manusia). Tarikhul Khulafa hal 12. 

Dan di antara ulama yang terang-terangan mengkafirkan mereka adalah Asy Syahid 

–kami mengira seperti itu– Abu Bakar An Nabulsi yang dihadirkan oleh Al Mu’izz: (Dia 

berkata kepadanya: “Telah sampai berita kepadaku tentang kamu bahwa kamu berkata: 

Seandainya saya punya sepuluh panah tentu saya akan tembak Romawi dengan yang 

sembilan dan akan saya tembak orang-orang Mesir dengan satu,” maka beliau berkata: 

“Saya tidak pernah mengataka ini,” Mu’izz menduga beliau rujuk dari ucapannya terus dia 

berkata: “Bagimana kamu katakan?” Beliau berkata: “Saya berkata “Seyogyanya kami 

menembak kalian dengan sembilan panah dan kemudian menembak Romawi dengan yang 

ke sepuluh.” Mu’izz berkata: “Kenapa?” Beliau berkata: (“Karena kalian telah merubah dien 

umat ini, kalian bunuh orang-orang shalih, kalian padamkan cahaya ilahiyah  dan kalian 

mengklaim apa yang tidak kalian miliki.” Maka dia mempermalukan beliau terus 

memukulnya dengan cambuk kemudian dia datangkan seorang Yahudi mengulitinya 

sedangkan beliau membaca Al-Quran, Yahudi berkata: Saya merasa iba terhadapnya, 

sehingga terkala saya sampai dekat jantungnya maka saya menusuknya dengan pisau, dan 

                                                 
1
 Tarikh Al Khulafa hal 13, Misya Al Yahudi adalah gubernur di Syam dan Ibnu Nasthur An Nashrani adalah gubernur di Mesir.  
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akhirnya beliau mati…..). Al-Bidayah Wan Nikayah 11/284 secara ringkas, dan lihat Siyar 

A’lam An Nubala 16 / 148… 

Dan bukti dari ini semua bahwa keadaan kaum muslimin di bawah kekuasaan para 

penyerobot yang kafir di setiap zaman, yang mana mereka telah menyerobot dan menguasai 

negeri-negeri Islam, adalah bertingkat-tingkat, ada yang tertindas lagi bersembunyi, ada 

yang melakukan taqiyyah dan ada yang berjihad lagi menegakkan dienullah tabaraka wa 

ta’ala. Dan para ulama tidak mencap kafir terhadap seorangpun dari mereka selagi tidak 

melakukan sesuatupun dari pembatal-pembatal keislaman dan sebab-sebab kekafiran yang 

nyata lagi nampak. Dan mereka hanya mengkafirkan orang yang membela orang-orang kafir 

atau murtaddin atau menampakan loyalitas terhadap mereka atau ia menjadi pejabat 

negaranya dan pemerintahanvya yang kafir sebagaimana Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wan 

Nihayah 11/284 menukil dari Al Qadli Al Baqilaniy ucapannya tentang ‘Ubaidiyyin 

(Sesungguhnya madzhab mereka adalah kekafiran yang murni dan keyakinannya Rafidlah, 

dan begitu juga pejabat negaranya, siapa yang menurutinya dan membelanya serta loyal 

terhadapnya, maka semoga Allah hinakan mereka dan dia).  

Dan contoh-contoh dari jenis ini dalam Tarikh adalah banyak. Dan bukti darinya: 

Bahwa hukum asal pada setiap orang yang mengaku Islam atau menampakkan sifat-sifat 

khusus Islam adalah Muslim selama tidak menampakkan suatu sebab dari sebab-sebab 

kekafiran. Dan hukum asal padanya adalah bahwa dia itu terjaga darah dan hartanya serta 

kehormatannya di mana saja.  

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

 Ÿωöθs9 uρ ×Α% y Í̀‘ tβθãΖÏΒ÷σ•Β Ö !$ |¡ ÎΣuρ ×M≈ uΖÏΒ÷σ•Β óΟ©9 öΝ èδθ ßϑn= ÷ès?  

“Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mu’min dan perempuan-perempuan yang mu’min yang 

tiada kamu ketahui…” (Al Fath: 25). 

 Allah namakan mereka mu’minin padahal mereka itu berada di Mekah saat 

berstatus sebagai negeri kufur dan padahal mereka itu bersembunyi-sembunyi lagi tidak 

diketahui oleh orang-orang mu’min.  

Berkata dalam Raudlatuth Thalibin 10/282: (Cabang: Orang muslim bila lemah di 

Daarul Kufri lagi tidak mampu Idharuddien (menampakkan keyakinan), maka ia haram 

menetap di sana, dan wajib atas dia hijrah ke Daarul Islam, bila dia tidak mampu hijrah 

maka dia diudzur sampai dia mampu, bila suatu negeri ditaklukan sebelum si muslim itu 

hijrah maka hijrah gugur darinya. Dan bila dia mampu idhharuddien dikarenakan dia itu 

orang yang ditaati di tengah kaumnya atau karena di sana dia memiliki keluarga yang 

melindunginya dan tidak takut fitnah dalam diennya, maka hijrah itu tidak wajib, namun 

dianjurkan agar tidak memperbanyak jumlah kaum musyrikin, atau dia cenderung kepada 

mereka, atau mereka melakukan tipu muslihat terhadapnya, dan ada yang mengatakan: 

Hijrah wajib baginya, ini dihikayatkan oleh Imam Madzhab, sedangkan yang shahih adalah 

yang pertama).  

Al Mawardiy berkata: (Bila dia memiliki di dalamnya -yaitu di Daarul Kufri-  

keluarga dan marga, serta mungkin baginya menampakkan diennya, maka tidak boleh 

baginya untuk hijrah, karena tempat yang mana ia ada di sana telah menjadi Daar Islam).  
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Rasyid Ridla berkata dalam rangka mengomentari hal itu: (Ini adalah pendapat yang 

batil, karena sekedar penampakkan seseorang akan diennya tidak menjadikan Daar itu 

sebagai Daar Islam sedangkan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya adalah bukan 

Islamiyyah, sebab sesungguhnya seluruh negeri-negeri Eropa tidak seorangpun ditentang di 

dalamnya bila ia menampakkan diennya atau mendakwahkannya termasuk saat kondisi 

mereka memerangi kaum muslimin, dan dikarenakan hijrah dari Daar Islam ke Daar Islam 

yang lain adalah boleh dengan ijma. Seandainya beliau (Al Mawardi) berkata: “Tidak wajib 

atasnya hijrah dalam keadaan seperti itu,” tentulah dekat, dan bisa jadi ini adalah asli 

ucapannya, kemudian terjadi kekeliruan di dalam penukilan). Dari Syarhul Arba’in An 

Nawawiyyah hal 13 dalam Majmu’atul Hadits An Najdiyyah. 

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam rincian-rincian tentang 

pembunuhan orang secara keliru: 

 βÎ*sù šχ% x. ÏΒ BΘöθs% 5iρ ß‰tã öΝ ä3 ©9 uθèδ uρ Ñ∅ÏΒ÷σãΒ ã�ƒÌ�óstGsù 7π t6 s%u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β  

“Jika ia (si terbunuh) Dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu’min, maka (hendaklah si 

pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mu’min”. (An Nisa: 92)  

 Allah Subhanahu Wa Ta’ala menamakan dia mu’min, dan menjadikan (wajib) kaffarah 

dalam pembunuhannya karena keliru, padahal dia itu menetap bersama musuh-musuh kita 

di Daarul Harb, sesuai ucapan segolongan dari salaf, para fuqaha dan para mufassirin 

sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Jarir dan yang lainnya… dan silahkan lihat Raudlatuth 

Thalibin 9/381. 

Asy Syaukani berkata dalam Fathul Qadir 1/998: (Dan ini adalah masalah orang 

mu’min yang dibunuh oleh kaum muslimin di negeri orang-orang kafir yang mana ia itu 

asalnya bagian dari mereka kemudian masuk Islam dan tidak hijrah sedangkan kaum 

muslimin itu mengira bahwa ia itu belum muslim dan masih di atas agama kaumnya, maka 

tidak wajib diyat atas si pembunuhnya, namun ia wajib memerdekakan hamba sahaya yang 

mu’min. Para ulama berselisih tentang alasan gugurnya diyat, ada yang mengatakan bahwa 

para wali si terbunuh itu adalah orang-orang kafir yang tidak memiliki hak dalam diyat, dan 

ada yang mengatakan bahwa kehormatan orang yang baru beriman ini adalah kecil, 

berdasarkan Firman  Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

 tÏ%©!$# uρ (#θãΖtΒ# u öΝ s9 uρ (#ρ ã�Å_$ pκç‰ $ tΒ /ä3 s9 ÏiΒ ΝÍκÉJ u‹≈ s9 uρ ÏiΒ > ó x« 4 ®L ym (#ρ ã�Å_$ pκç‰ 4 ÈβÎ) uρ öΝ ä.ρç�|ÇΖoK ó™ $# ’ Îû ÈÏd‰9 $# ãΝ à6ø‹n= yèsù ç�óÇ̈Ζ9 $# āωÎ) 

4’ n?tã ¤Θöθs% öΝ ä3 oΨ÷�t/ Ν æηuΖ÷�t/ uρ ×,≈ sVŠÏiΒ 3 ª!$# uρ $ yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ès? ×�� ÅÁt/ ∩∠⊄∪    

“Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban 

sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan pembelaan) agama, maka 

kamu wajib memberikan pertolongan kecuali dengan mereka. Dan  Allah maha melihat apa yang 

kamu kerjakan”. (Al Anfal: 72) 

Perhatikanlah pelabelan Allah terhadap mereka dengan status sebagai orang-orang 

yang beriman padahal mereka itu belum hijrah dari Daarul Kufri di saat adanya Daar Islam 

yang mana hijrah itu wajib ke sana. 

Asy Syaukani sungguh telah menuturkan setelah itu bahwa sebagian ahlul ilmi 

mewajibkan diyat-nya, namun untuk baitul mal, pendapat ini dan bahasan kita ini bisa 
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diperdekat juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 2642 dan At Tirmidzi dari 

hadists Jarir Ibnu Abdillah, berkata: 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية إىل خثعم ، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، قال ( 
فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر هلم بنصف العقل، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر 

  )     نارامها} تراءى{ال ترايا  :يا رسول اهللا مل ؟ قال :املشركني ، قالوا
(Rasulullulah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengirim pasukan kecil ke daerah Khats’am kemudian 

orang-orang di antara mereka melindungi diri dengan sujud, namun mereka tetap dibunuh, dia 

berkata: Hal itu sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terus beliau memerintahkan bayar 

buat mereka separuh diyat, dan beliau berkata: “Saya berlepas diri dari muslim yang menetap di 

tengah orang-orang musyrik.” Mereka bertanya: “Kenapa wahai Rasulullah? beliau berkata: “Jangan 

sampai kedua api mereka saling melihat”. 

Hadists ini dianggap cacat dengan irsaal, di mana Jarir tidak disebutkan dalam 

riwayat Jama’ah, namun sebagian ulama menilai shahih dengan seluruh jalan-jalannya. 

Al Khaththabi dan sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau shallallahu ‘alaihi wa 

sallam memerintahkan mengeluarkan separuh diyat buat mereka setelah beliau tahu akan 

keislaman mereka, karena mereka sendirilah yang telah membantu atas diri mereka dengan 

menetapnya di tengah orang-orang kafir. Sehingga mereka itu seperti orang yang binasa 

dengan jinayah (perbuatan aniaya) dirinya dan jinayah orang lain, maka dengan itu gugurlah 

bagian jinayah dirinya, sehingga dia tidak mendapat kecuali separuh diyatnya.” ‘Aunul 

Ma’bud 7/218. 

Dan ini semuanya tergolong bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang seperti ini 

tidak kafir walau dia taqshir dalam berhijrah dan berdosa dengan sebab ia menetap di tengah 

kaum musyirik. Dan tidak ada yang menunjukkan akan hal itu selain penamaan yang beliau 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berikan kepadanya dengan label muslim dan tidak 

menghilangkan sifat (cap) itu darinya. Dan ini tidak dikeruhkan oleh sikap bara’ah Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam darinya dan sedangkan sikap bara’ah secara total itu tidak 

dilakukan kecuali dari orang kafir, karena yang dimaksud dengan bara’ah di sini adalah 

bara’ah dzimmah (lepas tanggungan) dari diyatnya secara sempurna,1 sebagaiman yang telah 

ditafsirkan di dalam hadits itu sendiri. Dan di antara hal itu pula adalah kurangnya hak dia 

dalam nushrah karena dia taqshir di dalam hijrah. Ini adalah qarinah? yang memalingkan 

bara’ah total kepada bara’ah macam kedua yang ditafsirkan oleh As Sunnah dan Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala sebutkan dalam firman-Nya: 

 tÏ%©!$# uρ (#θãΖtΒ# u öΝ s9 uρ (#ρ ã�Å_$ pκç‰ $ tΒ /ä3 s9 ÏiΒ ΝÍκÉJ u‹≈ s9 uρ ÏiΒ > ó x« 4 ®L ym (#ρ ã�Å_$ pκç‰ 4 ÈβÎ) uρ öΝ ä.ρç�|ÇΖoK ó™ $# ’ Îû ÈÏd‰9 $# ãΝ à6ø‹n= yèsù ç�óÇ̈Ζ9 $# āωÎ) 

4’ n?tã ¤Θöθs% öΝ ä3 oΨ÷�t/ Ν æηuΖ÷�t/ uρ ×,≈ sVŠÏiΒ 3 ª!$# uρ $ yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ès? ×�� ÅÁt/ ∩∠⊄∪    

“Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum hijrah maka tidak ada kewajiban sedikitpun 

atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan 

kepadmu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali 

                                                 
1
 Dalam riwayat Al Baihaqi 9/12-13 dan lainnya. Di dalamnya ada An’anah Al Hajaj Ibnu Artha’ah (Siapa yang muqim bersama kaum 

musyrikin, maka dzimmah telah lepas darinya).  
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terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan.” (Al Anfal: 72) 

Kecuali bila menetapnya di Daarul Kufri serta taqshirnya akan hijrah yang wajib ke 

Daarul Islam disertai pembelaan dia terhadap kaum musyrikin dan sikap perangnya 

terhadap kaum muslimin, maka saat itu bara’ah darinya adalah bara’ah total yang 

mengkafirkan. 

Ibnu Hazm berkata setelah menuturkan hadits di atas: (Dan beliau shallallahu ‘alaihi 

wa sallam tidak bara’ kecuali dari orang kafir. Allah Tabaraka Wa ta’ala berfirman: 

tβθãΖÏΒ÷σßϑø9 $# uρ àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9 $# uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷èt/   

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 

penolong bagi sebahagian yang lain.” (At Taubah: 71)  

Terus beliau berkata: (Maka sahlah dengan hal ini bahwa orang yang bergabung 

dengan Daarul Kufri wal Harbi dengan sukarela seraya memerangi orang-orang yang dekat 

dengannya dari kalangan kaum muslimin, maka ia dengan perbuatan ini murtad, baginya 

berlaku hukum-hukum orang murtad seluruhnya, seperti wajibnya dibunuh dikala kuasa 

atasnya, halal hartanya, lepas pernikahannya dan yang lainnya, karena Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam tidak bara’ dari orang muslim. Dan adapun orang yang lari ke negeri harbi 

karena kezhaliman yang dia khawatirkan dan ia tidak memerangi kaum muslimin dan tidak 

membantu orang-orang kafir) atas kaum muslimin, serta ia tidak mendapatkan pada kaum 

muslimin orang yang melindunginya, maka ini tidak ada dosa atasnya karena ia terpepet 

lagi mukrah (terpaksa)) Al Muhalla 13/138-139. 

Dan ia jelas menerangkan bahwa luhuq (bergabung) ke Daarul Kufri hanya bisa 

menjadi kekafiran bila disertai pemerangan terhadap kaum muslimin, bantuan terhadap 

orang-orang kafir serta menyokong mereka atas kaum muslimin. Sehingga ia bisa berlaku 

bagi para pendukung kemusyrikan yang memerangi dien ini atau orang yang membantu 

kaum musyrikin dan kafirin atas para muwahhidin, bukan semua orang-orang yang 

menetap di Daarul Kufri.  

Kemudian Ibnu Hazm berkata: (Dan telah kami sebutkan bahwa Az Zuhriy 

Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Syihab telah berazam bahwa bila Hisyam Ibnu Abdul Malik 

mati, maka ia akan pergi ke negeri Romawi karena Al Walid Ibnu Yazid telah nadzar untuk 

membunuhnya bila ia menangkapnya, sedangkan ia itu adalah penguasa setelah Hisyam, 

maka orang yang seperti ini adalah diudzur. 

Dan begitu juga orang yang tinggal di negeri India, Sind, Turki, Sudan dan Romawi 

dari kalangan kaum muslimin, bila ia tidak mampu keluar dari sana karena beratnya beban 

atau sedikitnya harta atau lemahnya badan atau tercegahnya jalan maka dia itu diudzur.  

Kemudian bila ia di sana memerangi kaum muslimin lagi membantu orang-orang 

kafir dengan khidmat (layanan) atau tulisan maka ia kafir.” 

Awas anda memahami dari ucapannya: (Lagi membantu orang-orang kafir dengan 

layanan atau tulisan maka ia kafir) takfir dengan sebab sekedar membantu orang-orang kafir 

dengan hanya pelayanan atau tulisan, sebagaimana yang dilontarkan oleh sebagian para 

ghulat. Anda sudah lihat bagaimana Ibnu Hazm mengaitkan bantuan ini dengan memerangi 
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kaum muslimin, inilah yang merupakan kekafiran, yaitu memerangi kaum muslimin, 

membela orang-orang kafir serta nushrah mereka atas kaum muslimin dalam memerangi 

mereka walau dengan tulisan dan yang lainnya, bukan sekedar khidmah mereka dan 

menuliskan buat mereka, maka hal ini ada rincian di dalamnya yang akan datang dalam 

rincian bekerja pada orang kafir.  

Kemudian beliau rahimahullah berkata: (Dan bila ia menetap di sana hanya untuk 

mendapatkan dunia, dan ia seperti dzimmi bagi mereka, sedangkan dia mampu bergabung 

dengan golongan kaum muslimin dan tanah mereka, maka ia tidak jauh dari kekafiran, dan 

kami tidak melihat baginya udzur serta kami memohon ‘afiyah kepada Allah. Dan tidak 

seperti itu orang yang tinggal dalam ketaatan terhadap ahlul kufri dari kalangan orang-

orang yang ghuluw -kepada manusia- dan orang yang sejalan dengan mereka, karena tanah 

Mesir dan Qairuwan (beliau mengisyaratkan kepada Ubaidiyyin) serta yang lainnya maka 

sesungguhnya Islam adalah yang nampak (di sana) dan para penguasanya bagaimanapun 

tidak terang-terangan dengan sikap keberlepasan diri dari Islam, justru mereka itu mengaku 

Islam walaupun hakikat sebenarnya mereka adalah orang-orang kafir.  

Dan adapun orang yang tinggal di Negeri Qaramithah secara sukarela, maka dia itu 

kafir tanpa ragu lagi, karena Qaramithah terang-terangan dengan kekafiran dan 

meninggalkan Islam, wa na’udzu billah min dzalik.  

Dan adapun orang yang tinggal di negeri yang tampak di dalamnya sebagian bid’ah 

yang mengeluarkan kepada kekafiran, maka ia tidak kafir karena nama Islam adalah yang 

nampak di sana bagaimanapun keadaannya berupa tauhid, pengakuan akan risalah 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, bara’ dari setiap ajaran selain dien Islam, penegakkan 

shalat, shaum Ramadhan dan syari’at-syarait lainnya yang mana ia adalah Islam dan Iman. 

Wal hamdu lillahi Rabbil Alamin). Selesai... 

Dan sudah maklum bahwa ini semuanya adalah saat ada payung Daarul Islam.  

Perhatikan pertimbangan Ibnu Hazm terhadap penampakkan syari’at-syari’at Islam 

dan kekhususan-kekhususan yang besar seperti tauhidullah, pengakuan akan kenabian 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, penampakkan shalat dan shaum Ramadhan, dan 

pengakuan para penguasanya terhadap Islam serta mereka tidak bara’ah darinya, padahal 

mereka itu sebenarnya adalah kafir. Perhatikan pertimbangan beliau akan hal itu dalam 

pembolehan bagi orang muslim untuk muqim –atau minimal tidak mentakfirnya– karena 

muqimnya dia di Daar Kufr yang sifatnya seperti itu dan keadaan para penguasanya seperti 

ini. Dan tidak menolak keserupaan negeri-negeri kaum muslimin pada masa sekarang 

dengan hal ini kecuali orang yang keras kepala. 

Dan begitu juga hadits yang disebutkan tentang sikap bara’ah  Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam dari orang yang menetap di antara kaum musyrikin, maka sungguh telah di 

katakan bahwa itu dalam payung adanya Daar Islam, bahkan telah di katakan bahwa itu di 

saat status hijrah kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah wajib sebelum Futuh 

Mekkah, namun dengan ini semua beliau tidak mengkafirkan orang-orang macam mereka 

dengan sekedar iqamah mereka di tengah kaum musyrikin, meskipun mereka itu berdosa 

dan di kenakan sangsi dengan kurangnya nilai kehormatan mereka serta lemah dan 

kurangnya perwalian mereka.  
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Bila ternyata tidak ada Daarul Islam yang bisa dijadikan tempat hijrah oleh orang 

muslim, maka sesungguhnya dia itu diudzur dengan iqamah dia di Daarul Kufri bila dia 

bertaqwa kepada Allah dan menjauhi syirik serta (menjauhi) membantu ahlusy syirki atas 

kaum muslimin karena tidak ada jalan ke Daar Islam yang bisa dijadikan tempat hijrah 

sehingga dia berdosa dengan sebab taqshir-nya dalam hal itu, apalagi dari bisa  dikafirkan.  

Maka bagaimana bila iqamah dia di Daarul Kufri sedangkan keadaannya seperti itu, 

dalam rangka membela dienillah dan idhhar/menampakan tauhid serta memberantas syirik 

dan tandid? maka tidak ragu bahwa orang muslim seperti ini adalah muhsin yang dapat 

pahala lagi menegakkan dienullah tabaraka wa ta’ala. 

Dan dalam hadits mutawatir yang diriwayatkan dari sekian belas/banyak sahabat 

dengan lafadh-lafadh yang berdekatan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

  ). ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على أمر اهللا ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا ( 
“Akan senantiasa segolongan dari umatku nampak di atas pertolongan Allah, mereka tidak terusik 

oleh orang yang menyelesihi mereka dan oleh orang yang menggembosi mereka sampai datang 

ketentuan Allah”.  

Dan seperti hal itu hadits yang lain:  

   ...وهو يف صحيح البخاري) اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة األجر واملغنم ( 
(Kuda itu diikatkan kebaikan pada kepalanya hinga hari kiamat, pahala dan ghanimah). Ia ada dalam 

Shahih Al Bukhari. 

Dua hadits ini menunjukan adanya kaum muslimin yang jujur dan para mujahid 

hingga hari kiamat, serta kesinambungan keberadaan mereka dalam setiap kondisi dalam 

payung adanya Daarul Islam dan saat tidak adanya, bahkan para ulama telah menetapkan 

wajib menetapnya orang muslim di Daarul Kufri bila memiliki kesempatan untuk merubah 

menjadi Daarul Islam, sebagaimana ada dalam Mughnil Muhtaj karya Asy-Syarbini 4/239: 

(Dan seandainya dia mampu mempertahankan diri di Daarul Harbi dan mengasingkan diri 

maka wajib dia menetap di sini, karena tempatnya adalah Daar Islam, sehinga andai ia hijrah 

tentu jadi Daar harb maka hijrah itu haram. Ya bila ia mengharapkan pembelaan kepada 

kaum muslimin dengan hijrahnya maka lebih utama baginya berhijrah, ini dikatakan oleh 

Al-Mawardiy -dan ia telah lalu- kemudian dalam iqamah-nya di sana ia bisa berperang di 

atas Islam dan mendakwahkannya bila ia mampu, dan bila tidak seperti itu maka tidak 

(utama). 

Dan beliau menukil dalam Raudlatuth Thalibin 10/282 Dari penulis Al-Hawi 

ucapannya: (Bila ia mengharapkan nampaknya Islam dengan muqim-nya di sana, maka lebih 

utama baginya untuk menetap. Beliau berkata: (Dan seandainya dia mampu 

mempertahankan diri di Daarul Harbi dan mengasingkan diri maka wajib dia menetap di 

sini, karena tempatnya adalah Daar Islam, sehinga andai ia hijrah tentu jadi Daar Harb, 

maka hijrah itu haram, kemudian bila ia kuasa untuk memerangi orang-orang kafir dan 

mendakwahi mereka kepada Islam maka wajib hal itu atasnya, dan kalau tidak maka tidak, 

wallahu ‘alam).   



128     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

Perhatikan pengwajiban mereka untuk menetap di Daarul Kufri dalam keadaan 

seperti ini. Jadi mana orang yang berlebih-lebihan lagi mengkafirkan dengan hal itu dari ini 

semua. 

Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Al Fath: (Dan di dalamnya –yaitu hadits tentang 

kuda– ada kabar gembira akan keberadaan Islam dan pemeluknya hingga hari kiamat, 

karena termasuk kelaziman adanya jihad adalah adanya mujahidin sedangkan mereka itu 

muslimin. Dan ia persis seperti hadits lain: 

 )ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ( 
 “(Senantiasa ada sekelompok Dari umatku yang berperang di atas kebenaran)”. Dari Kitabul Jihad 

Was Sair (Bab Al Jihad Madlin Ma’al Barri Wal Fajir). 

Dan hampir dekat dengannya hadits Hudzaifah yang muttafaq alaih (Bila mereka tidak 

memiliki jama’ah dan imam?) Rasullulah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

 ) .فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك ( 
(Tinggalkan firqah-firqah itu semuanya walau engkau menggigit akar pohon sampai engkau dijemput 

kematian sedangkan engkau di atas itu). 

Di dalamnya ada faidah bahwa tidak ada pengaruh bagi lenyapnya Jama’atul 

Muslim atau imamnya -sedang ini adalah elemen-elemen Daarul Islam- dan tidak ada 

kaitannya bagi hal itu dalam keislaman atau kekafiran seseorang. Dan tolak ukur yang mana 

hal itu berkaitan dengannya adalah hanya penampakan dia terhadap suatu sebab dari sebab-

sebab kekafiran. 

Maka ini semuanya menunjukan bahwa orang muslim bila berada di Daarul Kufri 

dan tidak hijrah darinya ke Daarul Islam karena kelemahan atau ada penghalang yang 

menghalanginya atau karena dia memiliki kesempatan untuk idhhar (menampakan dien) di 

Daarul Kufri atau karena ia menegakkan Jihad dan membela dien, maka dia muslim yang 

terjaga darah dan hartanya.  

Apa lagi orang muslim yang menetap di Daarul Kufri dalam kondisi tidak adanya 

Daar Islam yang bisa dijadikan tempat hijrah sama sekali, karena Allah tabaraka wa ta’ala 

tidak mengaitkan hukum-hukum takfir dengan hal-hal yang memaksa yang tidak ada upaya 

hamba di dalamnya, namun Dia Subhanahu Wa Ta’ala  hanya mengaitkannya dengan sebab-

sebab dhahir yang baku –sebagaimana yang lalu– yang terbatas pada ucapan atau perbuatan 

mukaffir dari upaya si mukallaf. Dan selama seseorang tidak menampakkannya dari hal itu 

maka tidak ada alasan untuk mengkafirkannya dengan hal-hal di luar keinginannya selama 

dia memiliki Ashlul Islam.  

Dan kesimpulannya adalah bahwa isthilah Daarul Kufri itu tidak ada pengaruhnya 

dalam menghukumi para penduduk negeri itu, terutama di saat bumi ini seluruhnya telah 

menjadi negeri kafir baik kafir asli atau baru (murtad) karena pendominasian orang-orang 

kafir dan hukum-hukum mereka atas semua negeri.  

Dan hal itu semakin kuat bila negeri yang disifati dengan isthilah ini adalah Daar 

Kufr Thari’, yaitu bahwa ia sebelumnya adalah Daar Islam dan mayoritas penduduknya 

masih mengaku Islam. Ini adalah hal yang luput dan dilalaikan oleh banyak kaum yang 
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bersemangat tinggi, mereka tidak membedakan antara Daarul Kufri Al Ashliyyah yang 

mana biasanya para fuqaha memberlakukan statusnya sesuai status negeri itu di dalam 

sebagian masalah, dengan Daarul Kufril Hadits (baru) yang asalnya milik orang-orang 

muslim terus orang-orang kafir menguasainya. Sesungguhnya para fuqaha menetapkan 

hukum asal di dalamnya bagi majhulul hal (orang yang tidak diketahui keadaannya) yang 

tidak ada jalan untuk mengetahui keadaan -seperti mayyit, anak hilang dan orang gila- 

dengan hukum asal Islam dan ‘ishmah (keterjagaan darah dan harta) dalam rangka hati-hati 

terhadap kehormatan muslimin dan sebagai penjaga akan darah mereka walaupun hanya 

satu orang muslim saja di sana, karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi di atasnya, 

bahkan sebagian ulama menetapkan hukum asal Islam bagi keadaan seperti itu walau tidak 

ada satu muslimin pun yang nampak di dalamnya karena ada kemungkinan di dalamnya 

terdapat mu’min yang menyembunyikan imanya.1 

An Nawawi menukil dari Ar Rafi’iy dalam Raudhatuth Thalibin ucapanya dalam 

konteks ucapan beliau tentang laqith (anak yang ditemukan) di suatu negeri dan status 

hukum baginya dengan taba’iyyah (diikutkan dengan status negeri itu), bahwa Daarul Islam 

ada tiga macam:  

Pertama: Negeri yang dihuni kaum muslimin, maka laqith yang ada di dalamnya adalah 

muslim, meskipun di dalamnya ada kafir dzimiy, sebagai bentuk pendominanan kekuasaan 

Islam. 

Kedua: Negeri yang dibuka oleh kaum muslimin dan mereka mengakuinya berada di 

tangan orang-orang kafir dengan jizyah, di mana bisa jadi mereka diberikan kepemilikan 

terhadapnya atau berdamai dengan mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai 

pemilikinya, maka laqith di dalamnya adalah muslim walau hanya ada satu muslim atau 

lebih di dalamnya. Dan kalau tidak ada muslim maka si laqith itu kafir menurut pendapat 

yang shahih, dan ada yang berpendapat bahwa dia itu muslim karena ada kemungkinan 

bahwa dia itu anak orang yang menyembunyikan Islamnya di antara mereka. 

Ketiga: Negeri yang pernah dihuni kaum muslimin kemudian mereka terusir darinya dan 

orang-orang kafir menguasainya, bila di dalamnya tidak ada orang yang diketahui 

keIslamannya, maka dia itu kafir menurut pendapat yang shahih. Dan Abu Ishaq berkata: 

Dia itu muslim karena kemungkinan ada muslim yang menyembunyikan Islamnya di sana. 

Dan bila ada orang yang diketahui keislamannya di sana maka dia muslim. 

Ini tentang keadaan-keadaan Daarul Islam, adapun tentang Daarul Kufri yang asli, 

maka beliau berkata: (Daarul Kufri, bila tiada muslim di dalamnya, maka si laqith yang ada 

di sana dihukumi kafir. Dan apabila di sana ada para pedagang musllim yang tinggal, maka 

apakah di hukumi kafir seraya mengikuti status negeri atau atau dihukumi muslim sebagai 

bentuk pendominan akan Islam? ada dua pendapat, yang paling shahih dari keduanya 

adalah yang kedua...). 

Perhatikan kehati-hatian para ulama dan sikap mereka menetapkan dominasi Islam 

saat ada isykal termasuk di Daarul Kufri ashliyyah sebagai bentuk penghormatan akan 

kehormatan kaum muslimin dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga darah mereka; 

                                                 
1 Lihat sebagai contoh Al Mughni (kitab Al Laqith) (Fashl wala yakhlu al latqih min an yuujada Fi Daar Islam au Fi Daar kufr…) dan lihat 

Raudhatuth Thalibin 5/433-434. 
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maka lebih utama lagi di Daarul Kufri Ath Thari’ (tiba-tiba mendadak) yang mayoritas 

penduduknya mengaku Islam.  

Bagaimanapun keadaannya, selagi isthilah ini hanyalah dilontarkan para fuqaha 

dalam rangka penunjukan bahwa ghalabah (dominasi) dan pengendalian di negeri itu berada 

di tangan orang-orang kafir dan hukum-hukum mereka, maka tidak sah sedangkan keadaan 

seperti itu penetapan kaidah pokok (bahwa hukum asal manusia adalah kekafiran) atas 

dasar isthilah ini terutama di Daarul Kufri Ath Thari’ah yang mayoritas penduduknya 

mengaku muslim dan menampakkan ciri-ciri khususnya. 

Karena selama isthilah ini tidak dikaitkan dan tidak digantungkan terhadap para 

penduduk negeri dan macam agamanya, maka bagaimana bisa sah ta’shil (penetapan hukum 

asal) terhadap kepemelukan agama mereka di atasnya. Ta’shil maknannya menjadikan 

hukum asal sebagian acuan, seandainya isthilah ini dikaitkan dengan agama mayoritas 

penduduk negeri itu tentulah ta’shil ini memiliki jalan masuk. Oleh sebab itu sesungguhnya 

para fuqah bila berbicara tentang Daarul Islam yang mana ahlul kitab diwajibkan di 

dalamnya mengenakan pakaian yang berbeda dan orang murtad tidak diakui sama sekali di 

dalamnya, atau bila mereka berbicara tentang Daarul Kufri Al Ashliyyah yang mana Islam 

belum masuk ke dalamnya dan mayoritas penduduknya bukan kaum muslimin, engkau 

bisa melihat mereka menggunakan taba’iyyah (sifat pengikutan) terhadap Daar dalam 

sebagian bidang-bidang yang sempit saat tanda dhahir dan ciri tidak ada, serta sulit mencari 

kejelasan keadaan orang, seperti laqith, atau orang gila atau mayit yang tidak jelas statusnya, 

ia ditemukan di salah satu dua negeri dan tidak diketahui oleh seorangpun statusnya serta 

tidak ada ciri khusus yang menujukan akan diennya, maka mereka menyamakannya dengan 

negeri itu dalam keadaan seperti ini… yaitu bahwa mereka mengambil hukum asal agama 

penduduk negeri itu di dalamnya, bukan sekedar isthilah yang mengikuti ghalabah dan 

hukum (yang berkuasa) saja sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang ghuluw di 

dalam takfir, dan itu mereka terapkan di dalam Daarul Kufri Ath Thari’ah. 

Dan bagaimanpun keadaannya, sungguh masalah hukum dengan taba’iyyah yang 

telah dibahas oleh para fuqaha adalah tidak ada hubungannya dengan bahasan yang sedang 

kita bantah. Ia bukan untuk orang yang menampakkan sesuatu dari tanda-tanda Islam dan 

ciri-ciri khususnya, namun ia malah dikafirkan, sebagimana yang dilakukan oleh para ghulat 

sebagai penerapan kaidah ini, namun itu terbatas pada orang yang majhulul hal (tidak di 

ketahui keadaannya) yang sulit dari mencari kejelasan statusnya karena tidak adanya ciri 

dan karena ia masih kecil, atau sudah mati, atau hilang akalnya, dan di sana tidak ada orang 

yang mengakuinya baik ayah atau wali agar diikutkan kepada mereka. Dan oleh karena itu 

para fuqaha menegaskan bahwa di kala nampak padanya satu tanda yang menujukan 

dirinya atau ia diakui oleh seseorang, maka tanda dhahir ini didahulukan atas istishhab itu 

(hukum asal yang ada), dan karena itu mereka mendahulukan tabi’iyyah kepada kedua 

orang tua terhadap taba’iyyah kepada negeri.1  

Dan itu dikarenakan istishhab ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama 

ushul adalah dalil yang paling lemah, dan ia tidak dipakai kecuali saat tak mampu 

menetapkan dhahir. 

                                                 
1 

Lihat sebagai  contoh Al Mughni  (Kitabul Murtad) (Masalah: Dan begitu juga orang yang mati dari kedua orang tua di atas kekafirannya…)  
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Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah: (Yang nampak itu didahulukan atas istishhab, dan 

atas hal ini seluruh masah-masalah syari’at (di tetapkan). 

Dan dalam tempat yang sama beliau berkata: (Berpegang pada sekedar penggunaan 

hukum asal keadaan yang tidak ada adalah dalil paling lemah secara muthlaq serta dalil 

paling rendah yang dilakukan tarjih di atasnya) sehingga ucapanya: (Dan tidak boleh 

memberi tahu akan tidak adanya sesuatu dengan sekedar istihshabul hal tanpa bersandar 

kepada sesuatu yang menunjukan ketidakadaan, dan barangsiapa yang melakukan hal itu 

maka dia adalah dusta lagi berbicara tanpa dasar ilmu). 

(Tidak mengetahuinya dia bukanlah ilmu akan ketidak adaannya) …. (Dan macam 

dalil yang menunjukan terhadap pembuktian sesuatu adalah dalil yang lebih kuat dari 

sekedar pengambilan hukum asal ketidakadaan). Ikhtishar dari Majmu Al Fatawa 23/13. 

(Sesunguhnya kaum muslimin telah ijma’ dan itu diketahui secara pasti dari dienul 

Islam, bahwa tidak boleh bagi seorang untuk meyakini dan menfatwakan dengan landasan 

istishhab dan penafian ini, kecuali setelah mencari dali-dalil yang khusus, bila ia memang 

tergolong ahli hal itu, karena (semua) apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan adalah 

merubah istishhab ini, maka ia tidak dijadikan pegangan kecuali setelah melihat (meninjau) 

dalil-dalil syar’iy bagi orang yang ahli hal itu). Majmu Al Fatawa 29/90. 

Ibnu Qayyim berkata: (Kesaksian dari orang adil baik lagi laki-laki maupun 

perempuan adalah lebih kuat dari istishhabul hal, karena sesungguhnya istishhabul hal itu 

adalah tergolong bukti yang paling lemah, oleh karenanya bisa ditolak dengan pencabutan 

pernyataan, dan terkadang dengan sumpah yang tertolak dan dengan saksi serta sumpah 

dan indikasi keadaan ). A’lamul Muwaqqi’in  1/96.  

Perhatikan ini… padahal sesungguhnya para fuqaha hanya memakai istishhab itu atau 

ta’shil tersebut dalam bidang yang sempit yang telah engkau ketahui di saat tidak ada 

qarinah-qarinah yang membedakan dan tidak diketahui dhahirnya, namun demikian ta’shil 

dan istishhab mereka ini adalah lemah, bisa dirubah oleh dalil  yang paling rendah, atau ciri 

atau dhahir atau kesaksian atau yang lainnya. Maka apa gerangan dengan kaidah itu dan 

ta’shil yang telah dilontarkan orang-orang yang ghuluw di dalam takfir lagi ngawur 

terhadap seluruh umat Islam, dan mereka tidak mempertimbangkan di dalamnya apa yang 

ditampakan oleh orang-orang shalih di antara mereka atau para mujahidin atau kaum 

mustadl’afin berupa syiar-syiar Islam dan ciri-ciri khususnya?  

Mereka mengedepankan kaidah asal mereka yang bersandarkan kepada sekedar 

isthilah nama yang tidak ada hubungannya dengan agama manusia (di negeri itu) terhadap 

hal dhahir yang terang dan apa yang dilakukan terang-terangan dari ucapan-ucapan 

manusia, amalan-amalan mereka serta syiar-syiar Islam mereka, sedangkan daar itu adalah 

Daar Kufri Thari’ah bukan Daar Kufri Ashliyyah… 

Maka tidak ragu bahwa ta’shil mereka ini adalah sangat lemah dan sangat lemah, maka 

apa gerangan bila mereka menambahkan kepadanya dan membangun di atasnya 

penghalalan darah, harta dan kehormatan. Sesungguhnya ia adalah kebatilan yang murni 

yang mana kami berlepas diri kepada Allah darinya… 

TANBIH 
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Sesunguhnya kaidah (Hukum asal pada balatentara thaghut dan Ansharnya adalah 

kafir) adalah benar lagi tidak ada cacat di atasnya. 

Perlu dikatakan di sini bahwa kita meskipun mengingkari tha’shil  (penetapan hukum 

asal) yang lalu, akan tetapi sesungguhnya perkataan dan pengingkaran kita ini tidak berlaku 

bagi bala tentara thaghut dan ansharnya, karena kaidah yang berkenaan dengan  mereka itu 

bagi kami adalah (bahwa hukum asal bagi mereka adalah kafir) sampai nampak bagi kita hal 

yang menyelisihi hal itu, karena ta’shil ini berdiri di atas nash dan indikasi dhahir bukan atas 

sekedar taba’iyyah terhadap Daar, karena dhahir pada tentara thaghut, polisinya, 

intelejennya, dan dinas keamanannya adalah bahwa mereka itu tergolong wali-wali syirik 

dan kaum musyrikin. 

Merekalah mata yang menjaga Undang-Undang buatan yang kafir, mereka itu yang 

menjaganya, mengkokohkannya dan menegakkannya senjata dan kekuatan mereka. 

Mereka juga sebagai pelindung dan pancang-pancang yang mengokohkan tahta para 

thaghut dan yang menjadi sandaran para thaghut dalam menolak komitmen dengan 

syari’at-syari’at Islam dan dari tahkimnya.  

Mereka adalah kekuatan thaghut dan ansharnya yang membantunya dan 

membelanya untuk menetapkan syari’at-syari’at kafir dan pembolehan hal-hal yang 

diharamkan berupa kemurtadan dan riba, khamr dan zina dan yang lainnya.  

Mereka adalah orang-orang yang menghadang di depan setiap orang yang keluar 

dari kalangan hamba-hamba Allah seraya mengingkari kekafiran dan kemusyrikan para 

thaghut, yang berupaya menerapkan syari’at Allah dan membela dien-Nya yang 

ditelantarkan lagi dihinakan.  

Inilah hakikat pekerjaan mereka, jabatannya dan amalannya yang teringkas dalam 

dua sebab dari sebab-sebab kekafiran yang nyata yaitu: 

� Membela kemusyrikan (Dengan cara tawalli kepada Undang-undang dan aturan kafir 

lagi thaghuti).1 

� Membela kaum musyrikin, tawalli kepada mereka dan membela mereka atas kaum 

muwahhidin.2  

 Dan nash-nash yang menujukan bahwa dua hal ini adalah dua sebab dari sebab-

sebab kekafiran yang nyata adalah nampak lagi jelas, dan kami telah merincinya dalam 

selain tempat ini. Dan kami di sini tidak bermaksud merincinya, namun hanya 

mengingatkan pada (hukum) asal yang telah disebutkan.  

 Sungguh  Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menetapkan di hadapan kita hukum asal 

pada para pendukung orang-orang kafir dan auliya mereka seluruhnya, hukum asal yang 

paten dalam firman-Nya tabaraka wa ta’ala: 

 tÏ%©!$# uρ (#ρ ã�x� x. tβθè= ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ ÏNθäó≈©Ü9 $#  

“Orang-orang kafir berperang di jalan thaghut”. (An-Nisa: 76)  

                                                 
1
 Undang-Undang mereka sendiri telah menegaskan bahwa tabi’at tugas aparat ini dan muhimmah intinya adalah: menjaga undang-

undang, menegakkannya serta loyalitas kepada ahlinya.  
2
 Setiap orang yang ingin menggulingkan undang-undang, falsafah, dan asas kekafirannya maka merekalah yang terdepan dan yang paling 

bersemangat untuk menjerat, memenjarakan dan menumpahkan darah muwahhidin dan mujahidin. 
(Pent)
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Dan firman-Nya: 

 tΒuρ Ν çλ°;uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ …çµ ¯Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ  

“Dan siapa yang tawalli kepada mereka di antara kalian maka sesungguhnya ia tergolong mereka”. 

(Al-Maidah: 51) 

 Hukum asal pada setiap orang yang menampakkan tawalli kepada orang-orang kafir 

dan membela mereka atau orang yang berperang di jalan thaghut atau ia berada di 

barisannya dan pihaknya, dan orang yang menampakkan nusrah-nya dengan lisan dan 

senjata-senjata bahwa ia tergolong kalangan orang-orang yang kafir.  

 Dan oleh karena itu, maka sikap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan perlakuannya 

terhadap orang-orang kafir harbi dan terhadap anshar-nya, auliya-nya dan koalisinnya yang 

membantu orang-orang kafir atas kaum muslimin adalah atas dasar hukum asal ini.  

 Sebagai contoh silahkan lihat perlakuan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap Al 

‘Abbas sebagaimana perlakuan terhadap orang-orang kafir padahal dia itu mengaku Islam 

tatkala ditawan di barisan-barisan musyrikin pada perang Badar, dan hal seperti ini lihat 

juga pada apa yang diriwayatkan Muslim dalam kitab An-Nudzur (1008) dari Al 

Mukhtashar dari Hadits Umran Ibnu Hushain tentang kisah orang laki-laki dari Bani ‘Uqail 

sekutu Tsaqif tatkala ia ditawan oleh kaum Muslimin dengan sebab pelanggaran sekutunya 

tatkala Tsaqif melanggar perjanjiannya dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melepaskannya walaupun dia mengaku Islam, namun justru 

beliau memperlakukannya dengan perlakuan orang-orang kafir, untanya dijadikan 

ghanimah dan dijadikan tebusan bagi dua orang tawanan muslimin.  

 Dan itulah yang dilakukan para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam setelahnya 

terhadap setiap orang yang memiliki kekuatan yang keluar dari syari’at Allah tabaraka wa 

ta’ala.  

 Lihat tindakan mereka pada kekhilafahan Abu Bakar terhadap Anshar Musailamah 

Al Kadzdzab dan kaum murtaddin lainnya seperti anshar Thulaihah Al Asadiy. Para 

sahabat telah mengkafirkan mereka seluruhnya dan mereka menyikapinya dengan satu 

sikap serta tidak ada satu sahabatpun yang menyelisihi dalam hal itu.  

Dari itu para ulama muhaqqiqin memuthlaqan ucapan akan penghalalan darah dan 

harta kaum muharibin dan anshar mereka. Dan mereka menjadikan hukum penopang (arrid-

u) di antara mereka seperti hukum al mubasyir (orang yang langsung terjun) dari mereka.1  

Dan di dalam Al Mughniy (Kitabul Jihad) (Pasal, siapa yang ditawan terus mengaku bahwa 

dia muslim, maka tidak diterima ucapannya kecuali dengan bayyinah (bukti), karena dia 

mengaku sesuatu yang mana dhahir keadaannya menyelisihinya) 8/261, dan beliau 

menyebutkan di dalamnya kisah Sahl Ibnu Baidla dalam perang Badar, dan ia akan datang. 

 Perhatikan bagaimana beliau menjadikan hukum asal pada orang yang 

menampakkan sikap keberpihakan (inhiyaz) terhadap bala tentara orang-orang kafir sampai 

dia ditawan (saat ada) dalam barisan mereka, hukum asalnya adalah kufur, yang mana 

                                                 
1
 Lihat Al Mughniy 8/297, dan perhatikan alasan yang beliau kemukakan untuk kesamaan ar rid-u dengan al mubasyir dalam hukum-hukum 

muharabah (memerangi): Bahwa penyerangan itu dibangun di atas adanya man’ah (ketahanan), dukungan, dan munasharah (saling 

membela), di mana al mubasyir (yang langsung terjun) tidak bisa berbuat kecuali dengan kekuatan ar rid-u.  



134     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

klaim yang menyelisihinya tidak diterima -sebagaimana dalam kisah tertawannya Al ‘Abbas 

juga- sehingga tegak bukti yang merubah hukum asal yang nyata ini. 

 Dari itu, sesungguhnya hukum asal -menurut kami- pada setiap orang yang intisab 

terhadap lembaga dan alat ini yang mana hakikatnya nushratusy syirki dan ahlinya adalah 

kufur, sehingga kami menghukumi setiap individu dari mereka dengan hukum kafir dan 

kami berlakukan terhadapnya hukum-hukum kufur dengan sebab apa yang mereka 

tampakkan berupa sebab-sebab kekafiran, selama tidak nampak bagi kita suatu yang 

menyelisihi hal itu berupa adanya mani’ (penghalang) yang mu’tabar dari mawani’ takfir pada 

diri orang yang mengaku Islam dari mereka, sehingga kita mengecualikannya. Dan telah 

saya jelaskan bahwa tabayyun akan mawani’ pada diri al mumtani’in yang memerangi adalah 

tidak wajib karena imtina’ (penolakan) mereka dan muhArabah-nya, namun bila nampak bagi 

kita sesuatu dari hal itu pada diri sebagian mereka, maka kita tidak mengkafirkannya. Dan 

selama hal itu tidak nampak maka hukum asal yang nampak bagi kami dari mereka adalah 

kufur sedangkan hakikat urusan batin mereka adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala, dan bukan diserahkan kepada kita, kita telah diperintahkan untuk menghukumi 

berdasarkan dhahir, dan kita tidak diperintahkan merobek dada manusia dan batinnya, dan 

dikarenakan asal pekerjaan ini dan dhahirnya adalah apa yang telah engkau ketahui, 

sehingga kita memperlakukannya dan menetapkan hukum asal bagi mereka atas dasar 

dhahir ini sampai nampak bagi kita apa yang menyelisihinya, berbeda dengan tugas-tugas 

dan pekerjaan-pekerjaan yang asal tabiatnya dan hakikatnya bukan nushrah syirik atau 

ahlinya, maka oleh sebab itu kita tidak mengatakan sesungguhnya hukum asal pada para 

dokter adalah kafir umpamanya sehingga nampak bagi kita hal yang menyelisihi itu, dan 

tidak pula kita katakan bahwa hukum asal pada para guru adalah kufur atau bahwa asal 

pada pekerjaan dinas di negara kafir semuanya adalah kufur… Tidak sama sekali, 

pekerjaan-pekerjaan ini sebagaimana yang akan datang ada rinciannya, di mana hakikat 

semuanya dan tabi’atnya tidaklah nushrah syirik dan ahlinya. Ya bisa saja ada pada orang 

yang memegang pekerjaan ini orang yang mana ia tergolong anshar syirik dan ahlinya, 

namun ini bukan khusus dengan hakikat tugas ini, sebagaimana ada dari kalangan bukan 

pegawai negeri ada orang yang tergolong anshar syirik dan ahlinya.  

 Ringkasan: Sesungguhnya ta-shil ini bila pada tugas atau pekerjaan yang hakikatnya ia 

adalah satu sebab dari sebab-sebab kekafiran yang nyata, seperti nushratusy syirky dan 

ahlinya atau tasyri’i sesuai UUD dan kekafiran-kekafiran nyata lainnya, maka ta-shil ini 

adalah tidak bermasalah bagi kita, dan maknanya: Memberlakukan hukum dhahir terhadap 

orang-orang yang bekerja di dinas ini dan menyerahkan hukum-hukum batinnya kepada 

Allah tabaraka wa ta’ala.  

 

 

***** 
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( 3 )   

Tidak Membolehkan Shalat Bermakmum Di Belakang Orang Muslim 

Yang Tidak Diketahui Keadaannya Hingga Diketahui Aqidahnya 

 

 

Di antara kekeliruan takfir yang umum adalah pendapat sebagian orang bahwa tidak 

boleh shalat kecuali di belakang orang yang telah mereka ketahui akidahnya atau mereka itu 

mengetesnya, padahal orang tersebut menampakkan syiar-syiar Islam dan ciri-ciri 

khususnya serta tidak menampakan satupun dari Nawaqidul Islam/pembatal keIslaman (Dan 

dia adalah muslim mastuurul haal), bahkan mereka mensyaratkan mengetahui kekafirannya 

terhadap thaghut dan takfirnya terhadapnya dengan rincian yang ada pada mereka. Dan 

pensyaratan ini (batasan) ini menjadikan sikap memperluas dalam kaidah ini beragam 

dengan beragamnya hawa nafsu mereka, di mana di antara mereka ada yang menganggap 

ulama yang mudahanah lagi cenderung kepada thaghut atau yang tidak mengkafirkan para 

thaghut sebagai ahbar dan ruhban, dan dari dasar itu maka para ulama itu adalah thawaghit, 

dan orang yang tidak terang-terangan mengkafirkan para ulama itu maka mereka kafirkan 

juga dan mereka tidak shalat di belakangnya, karena dia itu tidak kafir terhadap para 

thaghut, sehingga dia bukan mukmin walaupun dia menganggap sesat ulama itu, bara’ dari 

kebatilan mereka dan kafir terhadap para thaghut hukum serta memusuhinya. Dan hal itu 

telah terjadi dahulu pada saya bersama sekelompok dari mereka, di mana mereka itu tidak 

merasa cukup dengan mengkafirkan saya, bahkan mereka itu mengkafirkan setiap orang 

yang shalat di belakang saya.  

Dan pendapat yang shahih yang kami yakini dan kami mengamalkannya adalah 

bahwa orang yang menampakan sesuatu dari ciri-ciri khusus Islam yang dhahir maka dia 

dihukumi muslim dalam hukum-hukum dunia tanpa menengok kepada apa yang 

disembunyikan bathinnya, karena hal itu bukanlah patokan hukum itu di dunia, akan tetapi 

ia diserahkan kepada  Allah, sehingga boleh shalat di belakangnya, menshalatkannya, 

mengucapkan salam terhadapnya, dan memakan sembelihanya serta perlakuan ahlul kiblat 

lainnya, selama dia tidak menampakan satupun dari nawaqidul Islam, Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda: 

 )من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم ( 
“Siapa yang shalat seperti shalat kita, menghadap kiblat kita serta memakan sembelihan kita, maka dia 

itu muslim.” (HR. Al Bukhari dari hadits Anas).  

Al Qurthubi telah menukil ijma atas hal itu dari Ishaq Ibnu Rahwiyah.  

Dan yang dimaksud dengan “Serta memakan sembelihan kita” yaitu bahwa dia tidak 

memakan kecuali apa yang disembelih sesuai dengan cara kita, dia tidak makan bangkai 

yang Allah haramkan sebagaimana kaum musyrikin memakannya, dan hal itu ditafsirkan 

dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari juga secara marfu’: 
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أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها وصلوا صالتنا واستقبلوا قبلتنا وذحبوا ذبيحتنا فقد حرم ( 
 )علينا دماؤهم وأمواهلم إال حبقها وحسام على اهللا 

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan Laa ilaha illallah, bila 

mereka telah mengatakannya, shalat seperti shalat kita, menghadap kiblat kita dan menyembelih 

seperti sembelihan kita, maka telah haram atas kita darah dan harta mereka kecuali dengan haknya 

sedangkan hisabnya atas  Allah”.  

Dan perhatikanlah bagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan masalah 

sembelihannya seraya disandarkan kepada ciri-ciri khusus Islam lainnya, dan beliau tidak 

menyebutkannya secara menyendiri sebagai bukti atas keislaman. Itu dikarenakan masalah 

sembelihan adalah masalah yang berserikat di dalamnya kita dengan sebagian pemeluk 

agama-agama lainnya, seperti Yahudi, kaum Nasrani yang taat dan yang lainnya, di mana 

masalahnya sama seperti hal-hal lain yang tidak khusus bagi kaum muslimin, seperti 

shadaqah, sebagian perbuatan baik, akhlak-akhlak yang mulia, al amru bil ma’ruf dan 

perbuatan baik. Dan hal-hal ini walaupun termasuk cabang-cabang Al Iman bagi kaum 

muslimin, namun ia tidak khusus bagi mereka saja, tetapi ia itu adalah suatu hal yang sama 

dilakukan oleh orang muslim dan orang kafir. Dan kisah Hatim Ath Thaa’iy adalah sangat 

masyhur sekali1, dan hadits Hakim Ibnu Hizam bahwa beliau berkata kepada Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

(  :اهللاأرأيت أمورا كنت أحتنث ا يف اجلاهلية من صدقة أو عتق أو صلة رحم أفيها أجر ؟ فقال رسول ( 
  . متفق عليه) أسلمت على ما أسلفت من اخلري 

“Beri kabar kepadaku tentang hal-hal yang dahulu di masa jahiliyyah saya mendekatkan diri 

kepada Allah dengannya, berupa shadaqah, memerdekakan budak atau shilaturahmi, 

apakah ada pahala di dalamnya? Maka Rasulullah berkata: “Engkau masuk Islam di atas 

kebaikan yang lalu” (Muttafaq  ‘alaih). 

Dan dari Aisyah radliyallahu ‘anhu berkata:  

ال يا  :قلت يا رسول اهللا ، ابن جدعان كان يف اجلاهلية يصل الرحم ويطعم املساكني فهل ذاك نافعه ؟ قال( 
  . ومسلم وغريمها) 6/63( رواه اإلمام أمحد ) أغفر يل خطيئيت يوم الدين  عائشة إنه مل يقل يوما ريب

“Wahai Rasullulah, Ibnu Jud’an pada jaman jahliyyah suka shilaturahmi dan memberi 

makan orang-orang miskin apakah hal itu bermanfaat baginya? Beliau berkata: “Tidak hai 

Aisyah, sesungguhnya dia tidak pernah mengatakan seharipun “Ya Tuhanku ampunilah bagiku 

kesalahanku di hari pembalasan” (HR Ahmad 6/63, Muslim dan yang lainnya). 

Hal-hal musytarak ini tidak cukup untuk memastikan keislaman walaupun itu 

sumber dugaan ke sana dan alasan pendorong untuk tatsabbut (mencari kejelasan) 

sebagaimana yang akan datang. 

Adapun ciri-ciri khusus Islam, maka ia adalah syiar-syiar dan hal-hal yang khusus 

bagi orang Islam tanpa pemeluk agama lainnya. Dan dengan hal itu orang yang 

                                                 
1
 Lihat sebagai kisahnya dalam Al Bidayah wan Nihayah 2/212. dan sesudahnya. 
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menampakannya dihukumi muslim dan diperlakukan dengan hukum Islam dalam hukum-

hukum dunia, meskipun dia menyembunyikan hal yang berbeda dengannya selama tidak 

nampak pembatal darinya. 

Pensyarah Ath Thahawiyyah berkata: (Yang shahih adalah bahwa dia menjadi 

muslim dengan sebab (penampakan) apa yang termasuk ciri-ciri khusus Islam). 

Dan di antara ciri khusus Islam adalah: 

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat.  

Berdasarkan hadits:  

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام على ( 
  . متفق عليه) اهللا عز وجل 

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah, 

bila mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka kecuali 

dengan haknya, sedangkan penghisabannya atas Allah ‘azza wa jalla.” (Muttafaq ‘Alaih). 

 Dan hadits Usamah Ibnu Zaid:  

 .متفق عليه) أقتلته بعد أن قال ال إله إال اهللا ( 
“Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan laa ilaaha illalllaah?” (Muttafaq ‘Alaih).  

Siapa saja yang menampakan dua kalimat syahadat, maka dia dihukumi sebagai 

orang muslim, darah dan hartanya terjaga, dan dia perlakukan sebagai ahli kiblat, selama 

tidak nampak darinya satupun pembatal, karena Laa ilaaha illallah memiliki syarat-syarat 

dan pembatal-pembatal yang sebagiannya qalbiy bathiniy (bersifat batin yang ada di dalam 

hati) yang diserahkan kepada Allah, sedangkan sebagiannya dhahir yang mengikuti Islam 

hukmi (hukum-hukum dunia), dan inilah yang kami maksud di sini. 

Pengucapan kalimah syahadat ini bila disertai keterjerumusan ke dalam sesuatu dari 

mawani’ (penghalang-penghalang) atau nawaqidl (pempatal-pembatal) atau pemutus-

pemutusnya, dan tidak mencabut diri dari hal itu serta tidak bara’ darinya adalah tidak 

bermanfaat sedikitpun bagi si orangnya walaupun dia itu shalat dan shaum serta mengaku 

muslim, karena dua kalimat syahadat hanya menjadi dalil atas keislaman adalah dengan 

pertimbangan penganggapan bahwa dua kalimah syahadat tersebut adalah akad di antara si 

hamba dengan Rabb-nya untuk komitmen terhadap hukum-hukum syari’at, ridla 

dengannya, istislam terhadapnya dan tidak mendatangkan pembatal-pembatalnya. Bila 

nampak darinya suatu perbuatan atau ucapan yang membatalkannya, maka ‘ishmah 

(keterjagaan darah dan harta) yang dia masuk ke dalamnya dengan pengucapan dua 

kalaimat syahadat itu adalah tidak berlangsung terus (yaitu terputus.-Ed), seperti orang 

yang mengucapkannya sedangkan dia tidak mencabut diri dari sujud kepada berhala, atau 

mengucapkannya sedangkan dia tidak berlepas diri dari penisbatan uluhiyyah kepada Isa 

Ibnu Maryam, atau mengucapkannya sedangkan dia tidak meninggalkan celaan terhadap 

dienullah tabaraka wa ta’ala, atau mengucapkannya sedangkan dia tidak meninggalkan 

pembuatan Undang-Undang dan penerapan Undang-Undang buatan. 
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Kesimpulannya: Bahwa dua kalimat syahadat itu dianggap sebagai salah satu ciri 

khusus Islam dan orang yang mengucapkannya dihukumi muslim selama tidak nampak 

darinya apa yang membatalkannya. Bila dia tergolong dari kaum murtaddin yang selalu 

mengucapkannya, namun mereka murtad itu dengan sebab pembatal-pembatal keislaman 

selain pengingkaran dua kalimat syahadat atau menolak dari mengakui keduanya maka 

pengucapannya saja tidaklah bermanfaat bagi mereka sampai mereka mencabut diri dari 

pembatal-pembatal itu dan taubat darinya. 

Al Kasymiriy berkata dalam (Ikfarul Mulhidien) hal 36: (Orang yang kekafirannya 

dengan mengingkari hal yang diketahui secara pasti seperti haramnya khamar umpamanya, 

sesungguhnya dia harus berlepas diri dari apa yang diyakininya,  karena dia itu mengakui 

dua kalimat syahadat bersamanya, sehingga dia harus berlepas diri dari kayakinan itu 

sebagaimana yang ditegaskan oleh kalangan Syafi’iyyah…) hingga ucapannya: (Kemudian 

seandainya dia mengucapkan syahadat sebagai kebiasaan saja maka hal itu tidak bermanfaat 

baginya selama dia belum rujuk dari apa yang telah diucapkannya, karena kekafirannya 

tidak lenyap dengan hal itu). 

Dan ini ditunjukan oleh ijma shahabat dalam kasus Qudamah Ibnu Madh’un atas 

istitabah (proses pembuktian hukum dan penyuruhan taubat) yang diberlakukan kepada dia 

dan para shahabatnya, kemudian bila mereka mengakui hukum haram maka mereka didera 

dengan had khamar, dan bila mereka tidak mengakuinya maka mereka telah kafir dan 

(harus) dibunuh. Sesungguhnya para shahabat tidak menjadikan terangkatnya kekafiran 

dari mereka dengan sekedar pengucapan dua kalimat syahadat itu, karena mereka masih 

senantiasa mengakui hal itu. Dan justru para sahabat menjadikan keterangkatan kekafiran 

itu hanyalah dengan pengakuan mereka akan keharaman apa yang mereka halalkan. 

Dan ini ditujukan juga oleh apa yang dituturkan para ulama, yaitu bahwa orang 

Yahudi yang mengakui tauhid bisa menjadi muslim dengan sekedar kesaksian bahwa 

Muhammad Rasulullah. Padahal pengakuan akan syahadat Laa ilaha illallaah itu saja tidak 

cukup bagi dia, karena kekafirannya itu terjadi dengan sebab pengingkaran risalah Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, sehingga dia tidak dihukumi muslim kecuali dengan bara’-nya 

dan taubatnya dari kekafiran ini dan dengan pengkuannya bahwa Muhammad Rasulullah. 

Dan untuk hal itu mereka berdalil dengan haidts Anas:  

ة أشهد انك رسول اهللا ، مث مات ، فقال رسول اهللا عليه الصال(  :أن يهوديا قال للنيب عليه الصالة والسالم( 
 )صلوا على صاحبكم  (  :والسالم

“Bahwa seorang Yahudi berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Saya bersaksi 

bahwa engkau adalah Rasulullah, terus dia meninggal, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam berkata “Shalatkanlah kawan kalian”.1  

2. Ucapan seseorang (Sesungguhnya saya muslim),  

Sebagaimana dalam hadits Furat Ibnu Hayyan dan pembenaran Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam terhadapnya1 atau ucapannya (Saya telah masuk Islam) atau (Saya berserah 

diri kepada Allah, sebagaimana dalam hadits Al Miqdad yang muttafaq ‘alaih, berkata:  

                                                 
1
 Lihat Al Mughniy (kitabul murtad), dan hadits ini dishahihkan oleh Al Albaniy dalam Al Irwa (2480), namun beliau rancu dalam takhrij 

seraya membaurkan hadits ini dengan hadits Al Bukhari tentang anak Yahudi yang pernah melayani Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terus 

dia sakit, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengunjunginya dan mengajaknya sehingga masuk Islam. 
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يا رسول اهللا أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلين فضرب إحدى يدي بالسيف مث الذ مين بشجرة فقال (
  . احلديث.. ال تقتله :قال( أفأقتله يا رسول اهللا بعد أن قاهلا ؟) أسلمت(

“Wahai Rasulullah bagaimana pendapat engkau bila saya bertemu dengan seorang dari 

orang-orang kafir, terus dia menyerang saya kemudian dia memukul salah satu tangan saya 

dengan pedang terus dia mencari perlindungan dengan satu pohon dari saya dan berkata 

(Saya telah masuk Islam) apakah saya boleh membunuhya wahai Rasulullah setelah dia 

mengatakannya? Beliau berkata: “Jangan engkau membunuhnya…” 

Ibnu Qudamah berkata dalam Al Mughniy (Kitabul Murtad): (Bila dia mengatakan 

saya mu’min atau saya muslim, maka Al Qadli berkata: Dia dihukumi muslim dengan hal 

ini) dan beliau menyebutkan hadits ‘Imran Ibnu Hushain dalam Shahih Muslim: 

يا حممد إين مسلم ، فقال عليه  :أصاب املسلمون رجال من بين عقيل فأتوا به النيب عليه الصالة والسالم فقال
 )لو كنت قلت وأنت متلك أمرك أفلحت كل الفالح (  :الصالة والسالم

“Kaum muslimin telah menangkap seorang laki-laki dari Banu Uqail terus mereka 

membawahnya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, terus laki-laki itu berkata: “Wahai 

Muhammad sesungguhnya saya muslim,” maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

“Seandainya kamu ini seperti apa yang kamu ucapkan saat kamu masih memiliki urusanmu ini 

tentulah engkau beruntung sekali”2  

Dan beliau berkata (Dan ada kemungkinan bahwa hal ini berlaku bagi kafir asli atau 

orang yang mengingkari keesaan Allah. Adapun orang yang kafir dengan sebab 

mengingkari Nabi atau Kitab atau hal fardlu dan yang lainnya, maka dia tidak menjadi 

muslim dengan sebab hal itu, karena dia bisa jadi meyakini bahwa Islam itu apa yang 

dipegangnya, karena sesungguhnya ahli bid’ah itu seluruhnya meyakini bahwa merekalah 

orang-orang Islam padahal di antara mereka itu ada yang kafir).  

Saya berkata: Ini adalah batasan yang penting, karena banyak kaum martaddin pada 

hari ini dari kalangan para thaghut dan anshar mereka yang memerangi agama Allah, 

mereka itu mengatakan bahwa mereka itu muslim, padahal ini tidak bermanfaat bagi 

mereka karena mereka itu masih menetap di atas sebab-sebab kemurtaddan mereka, mereka 

tidak mencabut diri darinya dan tidak bara’ darinya, oleh sebab itu kami katakan di sini  

sebagaimana yang telah kami katakan dalam bahasan dua kalimah syahadat: Bahwa hukum 

asal bagi orang yang mengatakan hal itu adalah Islam selama tidak melakukan salah satu 

pembatal keislaman, namun bila dia juga melakukan pembatalnya maka dalam keadaan 

seperti ini dia tidak menjadi muslim sampai mencabut diri dari pembatal itu. Bila seorang 

                                                                                                                                                         
1
 Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud 

2
 Telah lalu isyarat pada hadits ini, dan laki-laki ini termasuk sekutu Tsaqif, dia ditawan kaum muslimin dengan sebab pelanggaran Tsaqif 

tetkala mereka membatalkan perjanjian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana dituturkan dalam hadits ini, sedangkan sisi 

dalil darinya: Bahwa ucapan laki-laki itu (“saya muslim”) di dalamnya adalah terdapat keberuntungan, di antaranya keterjagaan darah dan 

harta, seandaianya dia mengucapkannya hal itu sebelum tertangkap padahal sebelumnya dia memiliki kekuatan, (tentulah bermanfaat). 

Adapun pengucapan hal itu setelah dia tertangkap sedangkan sebelumnya dia itu adalah orang yang melindungi dirinya dengan kekuatan 

(sebagaimana keadaan dia di sini, karena dia itu tergolong koalisi orang–orang yang membatalkan perjanjian) maka pengucapan itu serta 

pengakuan Islamnya setelah dia ditangkap tidaklah bisa menjaga darah dan hartanya sebagaimana yang ditunjukan oleh hadits itu, karena 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menghanimah untanya (Al ’Adlba) dari laki-laki ini, dan menebusnya dengan dua orang muslim yang 

ditawan mereka (Tsaqif) sebagaimana dalam hadis itu sendiri dan ia ada dalam Shahih Muslim (Kitab An Nadzr) (1614) beliau 

memperlakukan dia layaknya orang-orang kafir padahal dia itu mengaku muslim, karena pengakuan ini ada setelah dia ditangkap. 
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muslim yang terpecaya bersaksi baginya bahwa dia itu telah mencabut diri dari hal itu dan 

masuk Islam, maka diterima kesaksian itu darinya. Atau bersaksi bagi orang kafir asli bahwa 

dia telah masuk Islam maka diterima darinya. Dan itu seperti kesaksian Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bagi An Najasyi Ushhumah dengan keislamannya tatkala beliau 

menshalatkan jenazahnya sebagaimana di dalam hadits yang Mutafaq ‘Alaih, dan para 

sahabat tidak mengetahui keislamannya kecuali saat itu, sebagaimana yang disebutkan oleh 

Syaikhul Islam1 sampai-sampai sebagaian para sahabat mengatakan: (Engkau menshalatkan 

si Nasrani itu sedang dia di negerinya ?) maka turunlah firman-Nya Ta’ala: 

¨βÎ) uρ ôÏΒ È≅ ÷δr& É=≈tGÅ6ø9 $# yϑs9 ßÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& öΝä3 ö‹s9 Î)  

 “Dan di antara ahli kitab itu sungguh ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang 

diturunkan kepada kamu…” (Ali ‘Imran: 199) 

Dan di antara itu juga kesaksian Ibnu Mas’ud akan keislaman Sahl Ibnu Baidla  

dalam kisah para tawanan badar dan hadistsnya ada pada Al Hakim (3/ 21) dan Ahmad 

(1/383) dan lainnya, lihat Al Bidayah Wan Nihayah (3/298) sedangkan dalil darinya adalah 

bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tarkala berkata tentang tawanan Badar: 

فقلت ، إال سهل بن بيضاء ، فإنه  :، قال عبد اهللا بن مسعود) أو بضرب عنق ال ينقلنب أحد منكم إال بفداء ( 
  . ال يقتل ، وقد مسعته يتكلم باإلسالم

  )إال سهل بن بيضاء (  :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم.. }شهد له انه رآه مبكة يصلي  :ويف االستيعاب{ 
“Tidak seorangpun pergi kembali di antara kalian kecuali dengan tebusan atau tebasan leher” 

Abdullah Ibnu Mas’ud berkata: (Saya berkata; kecuali Sahl Ibnu Baidla, sesungguhnya dia 

jangan dibunuh, karena saya mendengar dia mengucapkan keislaman.” 

(Dan dalam Al Isti’ab: Dia bersaksi bahwa dia melihatnya shalat di Mekkah) maka Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: (Kecuali Sahl Ibnu Baidla)2.  

3. Shalat, baik sendiri maupun berjamaah:  

Karena shalat adalah termasuk ciri-ciri khusus orang Islam, di sana ia mencakup dua 

kalimah syahadat, dan telah lalu hadits Anas yang marfu:  

 )من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم ( 

                                                 
1
 Majmu’ Al Fatawa 19/119. 

2
 Begitulah yang benar wallahu a’lam, yaitu (Sahl) bukan (Suhail), dan (Suhail) telah banyak diriwayatkan dalam banyak tempat yang ada di 

tangan saya, seperti Al Mughniy (8/261), Al Bidayah Wan Nihayah (3/29), Dan Al Hafidh  menisbatkannya di dalamnya kepada At Tirmidzi, 

dan begitu juga Al Muntaqa Bab (tawanan mengaku Islam sebelum ditawan dan ada satu saksi ) dan  diakui oleh Asy Syaukaniy dalam 

Nailul Authar 8/136-137 dan juga dalam Al Jami‘ Fi Thalabil ‘Ilmi Asy Syarif hal 559, dan ada juga dalam Irwaul Ghalil 5/48, semua 

menyebutkannya Suhail Ibnu Baidla, dan ia seperti dalam Al Isti’ab 2/228 adalah saudara Sahl pemeran kisah ini, karena yang pertama 

telah masuk Islam di Mekkah dan hijrah ke Habasyah kemudian kembali ke Mekkah sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam masih ada 

di sana; kemudian muqim bersamanya hingga beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam hijrah dan Suhail juga hijrah, sehingga dia mengumpulkan 

dua hijrah terus mengikuti Badar bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, oleh sebab itu Ibnu Katsir menyebutkannya juga dalam Al 

Bidayah Wan Nihayah 3/319 dalam jajaran Badriyyin. Adapun Sahl, maka dia adalah yang menyembunyikan keislaman di Mekkah, tidak 

hijrah sampai akhirnya Quraisy memaksa dia keluar ikut perang Badar bersama mereka, kemudian ia ditawan di dalamnya bersama kaum 

musyrikin, begitulah dalam Al Isti’ab 2/221. 
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“Siapa yang shalat seperti kami, menghadap kiblat kami dan makan sembelihan kami maka dia itu 

muslim” 

Dan berdasarkan hadits:  

رواه اإلمام امحد وأبو داود والنسائي والرتمذي عن بريدة ) العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر(
  . مرفوعا

“Pembatas antara kita dengan mereka adalah shalat, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir.” 

diriwayatkan Al Imam Ahmad, Abu Dawud, Dan An-Nasai: Dan At Tirmidzi dari Buraidah 

dah secara marfu’.  

Dan hadits:  

 . رواه مسلم عن جابر مرفوعا) بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة ( 

“Antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat,” Diriwayatkan 

oleh Muslim dari Jabir secara marfu. 

 Al Qurthubiy berkata dalam Tafsirnya: (Iman itu tidak jadi kecuali dengan Laa 

ilaaha illallah tidak dengan perbuatan-perbuatan lainnya kecuali di dalam shalat. Ishaq 

Ibnu Rahwiyah berkata: “Mereka telah ijma di dalam masalah shalat atas sesuatu yang tidak 

mereka ijmakan atasnya di dalam masalah syari’at-syari’at lainnya, karena mereka berkata: 

Orang yang diketahui kafir kemudian mereka melihatnya shalat pada waktunya sampai 

shalat-shalat yang banyak, dan tidak diketahui darinya pengakuan dengan lisan, 

sesungguhnya dia dihukumi mu’min, dan mereka tidak menghukumi baginya dengan hal 

itu dalam shaum dan zakat.” Al Jami Li Akhamil Qur’an 8/207  

 Ibnu Qudamah berkata dalam Al Mughniy: (Babul Imamah) (pasal: para ulama 

madzhab kami menghukumi keIslamannya dengan sebab shalat baik dia itu di Daarul Harbi 

atau Daarul Islam, dan sama saja baik shalat jama’ah atau sendiri-sendiri), dan menyebutkan 

ucapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (antara kita dan mereka adalah shalat), kemudian 

berkata: (Beliau menjadikan shalat sebagai pembatas antara Islam dengan kekafiran, siapa 

yang shalat, maka dia telah masuk dalam batasan Islam… Dan karena shalat itu adalah 

ibadah yang khusus bagi kaum muslimin, maka mendatangkannya adalah keislaman seperti 

dua kalimah syahadat). 

 Dan beliau berkata dalam (Kitabul Murtad) (Pasal, dan bila orang kafir shalat maka 

dia dihukumi Islam, baik dalam Daarul Harbi atau Daarul Islam atau shalat jama’ah atau 

shalat sendiri-sendiri…) hingga ucapan (Sesungguhnya dia adalah perbuatan-perbuatan 

yang berbeda dari perbuatan orang-orang kafir, dan penganut Islam memiliki ciri khusus 

dengannya, dan Islam tidak tetap sampai dia mendatangkan shalat yang membedakan 

dengannya dari shalat orang-orang kafir berupa menghadap kiblat kita, rukuk dan sujud… 

dan tidak ada perbedaan antara kafir asli dengan orang murtad dalam hal ini, karena 

sesuatu yang dengannya keislaman terbukti pada kafir asli, maka ia terbukti juga dengannya 

pada orang murtad seperti dua kalimah syahadat…), secara ikhtishar. 

 Saya berkata: Kecuali bila riddah-nya terjadi dengan sebab pembatal selain 

meninggalkan shalat atau mengingkarinya; Yaitu bahwa ia telah melakukan satu sebab dari 

sebab-sebab kekafiran atau satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman sedang dia itu 
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masih shalat lagi tidak meninggalkannya, maka kembalinya kepada Islam ini bukanlah 

dengan shalat saja namun mesti mencabut diri dari sebab (kekafiran) atau pembatal 

(keislaman) itu dan bara’ serta taubat darinya. 

  Oleh sebab itu Ibnu Qudamah setelah ucapannya yang lalu berkata: (Kecuali bila 

terbukti bahwa dia itu murtad setelah shalatnya atau riddahnya dengan sebab mengingkari 

kewajiban atau Kitab atau Nabi, atau yang serupa dengan hal itu berupa bid’ah-bid’ah yang 

mana penganutnya menisbatkan dirinya kepada Islam, maka sesungguhnya dia itu tidak 

dihukumi sebagai orang muslim dengan sebab shalatnya itu karena memang dia menyakini 

wajibnya shalat dan mengerjakannya padahal dia itu kafir. 

 Dan ini seperti kondisi para thaghut dan yang lainya dari kalangan orang-orang 

musyrik, anshar mereka dan para pelindung Undang-Undang buatannya, karena di antara 

mereka itu ada yang shalat, namun shalatnya itu tidak berguna bagi dia dalam menghukumi 

keislamannya dan keterjagaan darah dan hartanya, karena dia itu tidak menjadi kafir 

dengan sebab mengingkarinya atau meninggalkannya sehingga dihukumi Islam dengan 

sebab mengerjakannya, akan tetapi dia melakukan apa yang dia lakukan berupa sebab-sebab 

kekafiran, baik itu tawalliy kepada para thaghut atau membela kemusyrikannya atau 

Undang-Undangnya yang kafir atau ikut serta di dalam membuatnya, bersumpah untuk 

menghormatinya, loyalitas terhadapnya, menjaganya dan melindunginya serta sebab-sebab 

kekafiran lainnya... dia lakukan itu sedangkan dia suka shalat dan mengaku Islam, maka 

untuk kembalinya kepada Islam ini dia harus bara’ dan taubat dari yang menyebabkan dia 

kafir di samping dia shalat dan mengerjakan bangunan-bangunan Islam serta rukun-

rukunnya sehingga hal itu diterima darinya, karena keadaan mereka itu bukan seperti orang 

kafir asli yang mana shalat darinya adalah bermakna masuk ke dalam Islam dan mengakui 

dua kalimat syahadat. 

Dan kesimpulannya di sini adalah: Sebagaimana telah lalu dalam ciri-ciri khusus 

yang lain bahwa kita menghukumi orang yang shalat yang masturul hal lagi tidak nampak 

bagi kita darinya satupun pembatal-pembatal keislaman yang telah disebutkan atau yang 

lainnya sebagai orang Islam dengan sekedar shalatnya, maka kita shalat di belakangnya dan 

memperlakukannya sebagai kaum muslimin, dan hukum asal padanya bagi kami adalah 

Islam sehingga dia mendatangkan satu dari pembatal-pembatal keIslaman yang nampak. 

Kita tidak menjadikan pembatal-pembatal dan mukaffirat itu sebagai asal pada hak dia 

meskipun menampakan Islam atau ciri-ciri khususnya dengan klaim menyebarnya kekafiran 

itu di masyarakat-masyarakat zaman kita ini, sebagaimana yang dianut oleh banyak 

kalangan yang ghuluw. 

Ibnu Qudamah berkata dalam Al Mughniy: (Pasal bila shalat di belakang orang yang 

diragukan keislamannya, maka shalatnya sah selama tidak nampak kekafirannya, karena 

yang nampak pada orang-orang yang shalat adalah Islam apalagi bila dia itu imam). Secara 

ringkas dari Bab Al Imamah… 

4. Adzan dan Iqamah 

Karena keduanya mengandung dua kalimat syahadat, dan telah lalu pembicaraan 

tentang keduannya, dan berdasarkan hadits Anas Ibnu Malik, berkata:  

  . رواه مسلم وغريه..)  صلى اهللا عليه وسلم ال يغري إال عند صالة الفجر ، فإن مسع آذان أمسك ، وإال أغاركان النيب(
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(Adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyerang kecuali saat shalat fajar, bila beliau 

mendengar adzan, maka beliau menahan diri, dan bila tidak maka beliau menyerang…) HR Muslim 

dan yang lainnya. 

Dan ini sejalan dengan apa yang telah sering diingatkan bahwa orang murtad bila  

kemurtaddannya itu dengan pembatal atau sebab selain pengingkaran Islam secara total 

atau selain penolakan terhadap shalat dan adzan, sebagaimana realita para thaghut hukum 

dan para anshar mereka hari ini, di mana sesungguhnya adzan itu bisa didengar di 

pangkalan-pangkalan dan asrama-asrama mereka, dan ini tidak bermanfaat bagi mereka, 

karena mereka itu adalah bukan orang-orang kafir asli namun orang-orang murtad, dan 

dikarenakan kemurtaddan mereka itu bukan dengan sebab penolakan akan shalat dan 

adzan atau yang lainnya yang mana orang murtad menjadi muslim di dalamnya dengan 

kembali dan menampakan syari’at-syari’at Islam itu, justru mereka itu memerangi tauhid, 

dan muwahhidin, dan membela syirik dan tandid, dan banyak dari mereka shalat, adzan, 

iqamah, dan mengucapkan dua kalimat syahadat sedang dia muqim di atas pembelaan 

kepada syirik dan perang terhadap tauhid, sehingga kembalinya kepada Islam tidak 

terealisasi dengan adzan yang sama sekali tidak mereka tinggalkan dan tidak mereka 

ingkari, namun (harus) dengan bara’ dari sebab-sebab kemusyrikan mereka itu dan 

menjauhinya. 

Dan telah kami utarakan kepada anda kisah orang-orang yang telah Allah tabaraka 

wa ta’ala kafirkan di dalam surat Al Bara’ah karena sebab perolok-olokannya terhadap para 

qurra’, padahal mereka itu shalat seraya mengucapkan syahadat, adzan dan iqamah, dan 

mereka itu telah keluar untuk berjihad bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Tatkala mereka kafir dengan perolok-olokkan, maka taubat mereka adalah dengan 

mencabut diri darinya menampakkan penyesalan atasnya dan bukan menampakkan adzan, 

shalat atau yang lainnya, karena mereka itu tidak kafir dengan sebab penolakan akan hal itu. 

Adapun orang yang tidak nampak darinya satupun dari sebab-sebab kekafiran dan 

pembatal-pembatal keislaman, maka hukum asal bagi orang yang menampakan adzan atau 

iqamah dari mereka adalah (muslim) yang terjaga darah dan hartanya, sehinga nampak apa 

yang membatalkannya…. inilah hukum asalnya dan bukan ia itu memperkirakan (adanya) 

pembatal-pembatal lagi memberlakukannya serta mengabaikan hukum asal yang 

diterangkan oleh Nabi.  

5. Haji 

Haji adalah termasuk syiar-syiar Islam dan ciri-ciri khusus yang nampak dan 

masyhur, dan tidak usah dihiraukan apa yang dituturkan oleh Ibnu Qudamah, yaitu klaim 

bahwa kaum musyrikim dahulu menunaikan haji pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, dan karena itu beliau menegaskan bahwa orang kafir tidak dihukumi muslim 

dengannya,1  dan itu dikarenakan ibadah haji pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

ikut serta di dalamnya kaum musyrikin yang mengaku bahwa mereka itu di atas millah 

Ibrahim, mereka haji sedangkan mereka di atas syiriknya tanpa masuk ke dalam Islam … 

sampai akhirnya turun surat Al Bara’ah yang di dalam-Nya ta’ala:    

                                                 
1
 Lihat Al Mughni Kitabul Murtad (pasal Bila orang kafir shalat, maka dia dihukumi muslim…) 
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“Sesunguhnya orang-orang musrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati masjidil  haram 

sesudah tahun ini” (At-Taubah: 28) 

Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

  ). ال يحج بعد العام مشرك ( 

 “Setelah tahun ini tidak seorang musyrikpun boleh naik haji.” 

Sehingga keadaanya adalah seperti itu sampai sekarang, yaitu tidak ada yang 

menunaikan haji ke Baitullah kecuali orang mengaku Islam, sehingga haji telah menjadi 

bagian ciri-ciri khusus kaum muslimin, selama ia tidak melakukan satupun dari pembatal 

keislaman, seperti keadaan para thaghut, anshar mereka dan yang lainnya dari kalangan 

orang-orang murtad lainnya yang diizinkan dan dibolehkan untuk menunaikan haji dan 

masuk Masjidil Haram oleh Negara Saudi yang mengurusi haji hari ini,1 mereka itu tidak 

manfaat baginya haji, shalat dan syahadat untuk menghukumnya sebagai orang Islam, dan 

hal itu tidak menghalangi dari mengkafirkan mereka, karena kekafiran mereka sebagaimana 

yang telah engkau ketahui berdiri sendiri (tidak berkaitan dengan) masalah-masalah dan 

rukun-rukun islam ini, sehingga mereka tidak dihukumi sebagai orang muslim sampai 

mereka bara’ dari kemusyrikan, Undang-Undang dan hukum-hukum mereka, dan 

dikarenakan mereka itu melumuri diri dengan pembatal-pembatal (KeIslaman) mereka dan 

kemusyrikan-kemusyrikannya sedangkan banyak dari mereka itu mengucapkan dua 

kalimat syahadat, shalat dan haji, namun pengucapan dua kalimah syahadat yang mereka 

lakukan itu tidak berarti bahwa mereka bara’ dari syirik dan kafir terhadap para thaghut, 

sehingga pengucapan mereka terhadapnya itu tidaklah cukup untuk kembali kepada Islam 

sampai mereka kafir terhadap hukum-hukum mereka dan memurnikan semua ibadah 

kepada Allah Yang Esa lagi Maha Perkasa, sebagaimana dalam hadits Abu Malik Al Asyaja’i 

dari ayahnya secara marfu: 

 .رواه مسلم) من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا ( 
“Siapa yang mengucapkan Laa ilaha illallah dan dia kafir kepada segala yang diibadati selain Allah, 

maka haram harta dan darahnya, sedangkan perhitungannya adalah kepada Allah.” (HR Muslim) 

Sesunguhnya meskipun kalimat tauhid itu mencakup kufur terhadap segala sesuatu 

yang diibadati selain Allah tabaraka wa ta’ala dan ia adalah rukun penafian di dalamnya, 

namun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menguatkan hal itu dan mengkhususkannya dengan 

penyebutan dalam rangka menjelaskan bahwa orang yang mengatakannya sedangkan dia 

muqim di atas peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta’ala lagi tidak bara’ dari syirik 

dan tidak kufur terhadapnya, maka hal itu tidak bermanfaat baginya dan tidak terjaga darah 

dan hartanya. 

Dan yang dimaksud adalah bahwa kita menghukumi bagi orang yang nampak 

darinya ibadah haji dengan status muslim, sebagaimana halnya dengan hal-hal yang lalu 

berupa ciri-ciri khusus Islam dan syi’ar-syi’arnya, serta kita memperlakukannya sebagai 

kaum muslimin, selama dia  tidak melumuri diri dengan salah satu pembatal keislaman, 

                                                 
1
 Agar engkau mengetahui sebagian kekafiran Negara Saudi, silakan rujuk kitab kami “Al Kawasif Al Jaliyyah Fi Kufrid Daulah As Su’udiyyah”. 
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orang yang ihram haji bukanlah orang yang majhulul hal bagi kami, kami tidak tawaqquf 

dalam menghukumi keislamanya, justru dia itu muslim dalam hukum yang nampak bagi 

kami, dan kami menghukuminya dengan apa yang dia tunjukan berupa keislaman, 

sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memperlakukan orang muhrim yang jatuh dari 

untanya dengan perlakuan kaum muslimin, beliau memerintahkannya untuk dimandikan, 

dikafani dengan pakaian ihramnya, tidak diberi wangi-wangian dan tidak ditutupi 

wajahnya,1 maka begitu juga kita memperlakukan dalam hukum-hukum dunia orang yang 

kita lihat dari kalangan orang-orang ihram dan jama’ah haji di Mina, Muzdalifah, Arafah 

dan yang lainnya dengan jumlah mereka yang berjuta-juta, hukum asal pada mereka bagi 

kami adalah Islam, kita menghukumi mereka dengan hal yang nampak bagi kita dan kita 

memperlakukannya sebagai kaum muslimin -walau orang-orang yang ghuluw menolaknya- 

kecuali bila nampak dari salah seorang mereka suatu pembatal keislaman atau kekafiran 

yang nyata…. Ya  Allah saksikanlah.  

 Dan atas dasar ini, kami memandang bolehnya shalat di belakang orang muslim 

mastuurul hal (yang keadaan sebenarnya tidak diketahui), yaitu orang yang dihukumi 

sebagai orang muslim hukmi, dikarenakan dia menampakkan sesuatu dari ciri-ciri khusus 

Islam dan tidak dibatalkan dengan suatu pembatal dhahirpun. Dan kami tidak 

menggugurkannya atau menghalangi darinya atau mensyaratkan untuk hal itu mengetahui 

keyakinan di dalamnya serta keimanan bathin yang sebenarnya.  

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: 

ال أصلي مجعة وال  :وجتوز الصالة خلف كل مستور ، باتفاق  األئمة األربعة وسائر أئمة املسلمني ، فمن قال( 
مجاعة إال خلف من أعرف عقيدته يف الباطن ، فهذا مبتدع خمالف للصحابة والتابعني هلم بإحسان وأئمة 

  ). 4/331( جمموع الفتاوى . أهـ) املسلمني األربعة وغريهم واهللا تعاىل أعلم 
(Dan boleh shalat di belakang setiap mastuurul haal dengan kesepakatan para Imam yang 

empat dan para Imam kaum muslimin lainnya. Siapa yang mengatakan: Saya tidak shalat 

jum’ah dan jama’ah kecuali di belakang orang yang saya ketahui aqidahnya di batinnya, 

maka dia itu ahli bid’ah yang menyelisihi sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka 

dengan baik, dan para Imam kaum muslimin yang empat serta yang lainnya… wallahu ta’ala 

a’lam). Majmu Al Fatawa 4/331. 

Dan berkata juga (23/199):  

جيوز للرجل أن يصلي الصلوات اخلمس واجلمعة وغري ذلك خلف من مل يعلم منه بدعة وال فسقا ، باتفاق ( 
األئمة األربعة ، وغريهم من أئمة املسلمني ، وليس من شرط اإلمتام أن يعلم املأموم اعتقاد إمامه ، وال أن ميتحنه 

  . أهـ) ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور احلال  :فيقول
(Boleh bagi orang melaksanakan shalat yang lima waktu, jum’at dan yang lainnya di 

belakang orang yang tidak diketahui darinya bid’ah dan kefasikan dengan kesepakatan 

imam yang empat dan imam kaum muslimin lainnya, dan bukan syarat bermakmum 

keberadaan si makmum itu mengetahui keyakinan si imamnya dan tidak (boleh juga) 

                                                 
1
 Asal hadits di dalam Ash Shahihain dari hadits Ibnu ‘‘Abbas. 
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mengujinya seraya berkata: Apa yang kamu yakini? “Akan tetapi ia shalat di belakang 

masturul hal)”. 

Dan beliau rahimahullah berkata 3/175-176: 

ومن قال أن الصالة حمرمة أو باطلة خلف من ال فالصالة خلف مستور احلال جائزة باتفاق علماء املسلمني ، ( 
  .أهـ )...يعرف حاله ، فقد خالف إمجاع أهل السنة واجلماعة

(Shalat di belakang mastuurul hal adalah boleh dengan kesepakatan ulama kaum 

muslimin. Dan siapa yang mengatakan bahwa shalat di belakang orang yang tidak 

diketahui keadaannya adalah haram atau batil, maka dia telah menyelisih ijma Ahlus 

Sunnah wal Jama’ah…) 

Sebagian orang berdalil dengan kesungguhan Imam Ahmad untuk shalat di belakang 

orang yang beliau ketahui keyakinannya saat tersebar bid’ah Jahmiyyah. Dan kami tidak 

mengingkari bolehnya kesungguhan orang muslim untuk shalat di belakang orang yang 

utama, dan kami tidak mengingkari bolehnya menghajr ahli bid’ah untuk membuat dia jera 

dan mengingkari bid’ahnya, namun pembicaraan ini adalah hanya tentang larangan shalat 

dan tidak membolehkannya atau kewajiban mengulanginya di belakang orang yang tidak 

dikafirkan dengan sebab bid’ahnya, apalagi melarangnya atau mengulangnya dibelakang 

mastural hal dengan dalih menyebarnya bid’ah dan kekafiran atau kemurtaddan.  

Dan lebih buruk dari hal itu adalah sikap tawaqquf dari menghukumi keislamanya 

atau menganggap batal shalat di belakangnya, padahal dia itu tidak menampakan satupun 

pembatal atau sebab kekafiran. 

Justru hukum asal adalah bolehnya shalat di belakang orang muslim yang masturul 

hal yang asal padanya adalah Islam, selama tidak nampak pembatal darinya. Bila dia 

menampakan pembatal maka dia bukan masturul hal. Bila kita mendapatkan orang masturul 

hal di waktu shalat, maka kita shalat dan tidak keberatan di dalamnya. Dan ini tidak 

menghalangi kita dari berupaya sungguh dalam kodisi-kondisi normal untuk shalat di 

belakang orang-orang yang utama serta mencari para pengikut sunnah, terutama dalam 

shalat jum’at supaya kita tidak dikagetkan dalam khutbah dengan apa yang membuat kita 

tidak senang. 

Sedangkan perbuatan Al Imam Ahmad itu adalah dibawa kepada makna anjuran 

saja bukan kepada makna wajib, sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam: (Senantiasa 

kaum muslimin setelah Nabi mereka shalat di belakang muslim masturul hal… Sampai 

beliau berkata: (Adalah sebagian orang bila bid’ah merebak, mereka itu lebih suka untuk 

tidak shalat kecuali di belakang orang yang diketahui, atas dasar istihbab sebagaimana hal itu 

dinukil dari Ahmad, sesungguhnya beliau menyebutkan hal itu kepada orang yang bertanya 

kapadanya, dan Ahmad tidak mengatakan: Sesungguhnya tidak sah shalat kecuali di 

belakang orang yang saya ketahui keadaannya). Majmu Al Fatawa 3/280. 

Adapun shalat di belakang ahli bid’ah dari kalangan penganut bid’ah mukaffirah, 

maka perselisihan tentang tidak bolehnya atau perintah untuk mengulangnya adalah cabang 

dari perselisihan tentang pengkafirannya. 

Syaikhul Islam berkata: (Dan adapun shalat di belakang orang yang dikafirkan 

dengan sebah bid’ahnya dari kalangan ahli bid’ah, maka di sana mereka telah berselisih 
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tentang shalat jum’ah di belakangnya. Orang yang mengatakan dia itu kafir, maka dia 

memerintahkan untuk mengulanginya, karena ia adalah shalat di belakang orang kafir, akan 

tetapi masalah ini berkaitan dengan takfir ahli bid’ah, sedangkan manusia masih berselisih 

tentang masalah ini. Dalam hal ini dari Malik dihikayatkan dua riwayat, dari Asy Syafi’iy 

dua pendapat dan dari Ahmad dua riwayat juga, serta begitu juga ahli kalam, mereka 

menyebutkan dua pendapat milik Al Asy’ariy di dalamnya, sedangkan umumnya madzhab 

para Imam adalah memiliki rincian di dalamnya. 

Dan hakikat masalah dalam hal itu adalah bahwa ucapan bisa jadi merupakan 

kekafiran, sehingga dilontarkan saja pengkafiran penganutnya secara muthlaq, di mana 

dikatakan siapa yang mengatakan begini maka dia kafir, akan tetapi orang mu’ayyan yang 

mengatakannya tidak dihukumi kafir sehingga ditegakan atasnya hujjan yang mana 

dikafirkan orang yang meninggalkannya). Majmu Al Fatawa 23/195. 

Adapun orang yang menampakan suatu dari sebab-sebab kekafiran yang nyata atau 

menampakan suatu dari macam-macam kemurtaddan yang nampak, seperti mengajak 

untuk ikut serta dalam lembaga legislatif, atau menampakan dukungan kepada Undang-

Undang buatan, atau ikut serta di dalam membuatnya atau dalam memutuskan denganya, 

dan memujinya atau bersumpah untuk menghormatinya atau loyal terhadap thaghut-

thaghutnya, maka ini tidak ada kehormatan baginya, sehingga tidak boleh shalat di 

belakangnya, karena dia bukan termasuk orang-orang yang bertauhid, namun dia itu 

tergolang jajaran kaum masyrikin murtaddin. Sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

telah memerintahkan kaum muslimin untuk shalat sebagaimana mereka melihat beliau 

shalat dan agar mereka bermakmum kepada salah seorang di antara mereka bukan orang-

orang selain mereka, sebagaimana dalan hadits Malik Ibnul Huwairits dalam Al Bukhari 

bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya dan kepada orang-orang yang 

bersamanya: 

وصلوا كما رأيتموين أصلي ، فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم .. ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم( 
 )أحدكم وليؤمكم أكربكم 

(Pulanglah kekeluarga kalian, menetaplah di tengah mereka dan ajarilah mereka serta shalatlah kalian 

sebagaimana kalian melihat saya shalat, bila telah hadir (waktu) shalat maka adzanlah salah seorang di 

antara kalian dan hendaklah mengimami kalian orang yang paling tua di antara kalian).  

Dlamir (kata ganti) yang ada pada (Orang yang paliang tua di antara kalian) kembali kepada 

salah seorang dari kaum muslimin bukan dari selain mereka. Dan di dalam Shahih Muslim 

dari Abu Sa’id berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: (Bila mereka bertiga 

hendaklah salah seorang mereka memimpin mereka) dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad 

dan An Nasai. Sedangkan orang kafir itu bukan bagian dari kita, sehingga tidah halal bagi 

muslim mengedepankan orang kafir untuk menjadi imam shalat. Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

berfirman: 

 s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª!$# tÌ�Ï�≈ s3 ù= Ï9 ’n?tã tÏΖÏΒ÷σçRùQ$# ¸ξ‹Î6y™ ∩⊇⊆⊇∪    

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-

orang yang beriman” (An Nisa: 141) 
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Dan dalam hadits yang diriwayatkan Al Bukhari secara ta’liq1: 

  )  اإلسالم يعلو وال يعلى( 

“Islam itu tinggi dan tidak ada yang di atasnya” 

Dan orang yang shalat di belakang orang yang menampakkan kekafiran atau 

kemurtaddan atau orang yang menghiasinya dan mengajak kepadanya, maka dia tidak 

shalat sebagaimana shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan seperti apa yang beliau 

perintahkan, bahkan ia adalah mengada-ada di dalam dien ini yang bukan bagian darinya…. 

Dan di dalam Ash Shahihain dari hadits Aisyah Ummul Mu’minin radliyallahu ‘anhu 

bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

  ) من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( 
 “Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami apa yang bukan bagian darinya, maka ia itu ditolak “. 

Dan sesuatu yang maklum bahwa hukum asal di dalam ibadah adalah dilarang 

sehingga ada dalil yang mensyari’atkan, karena ia adalah tauqifiyyah (hal-hal yang 

tergantung dalil)…dan sesungguhnya tidak diterima dan tidak sah dari berbagai ibadah 

kecuali apa yang murni karena Allah tabaraka wa ta’ala dan benar, yaitu sesuai sunnah Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Ibnu Qudamah dalam Al Mughny (Bab Al Imamah) (Masalah: Dan bila shalat di 

belakag orang musyrik…): (dan secara umum bahwa orang kafir itu tidak sah shalat di 

belakangnya bagaimanapun keadaannya, baik ia mengetahui kekafirannya setelah selesai 

shalatnya atau sebelum itu, dan orang yang shalat dibelakangnya harus mengulang. Inilah 

pendapat Asy Syafi’iy dan para penganut ra’yu (pendapat akal) 

Abu Tsaur dan Al Muzanny berkata: Tidak wajib mengulang atas orang yang shalat 

di belakangnya sedang dia tidak mengetahui, karena dia bermakmum terhadap orang yang 

tidak dia ketahui keadaannya, maka ini sama andaikata dia bermakmum dengan orang yang 

berhadats) 

Ibnu Qudamah berkata: (Dan hujjah kami bahwa dia bermakmum terhadap orang 

yang bukan ahli shalat, maka tidak sah shalatnya seperti andaikata dia bermakmum kepada 

orang gila). 

Bila si imam tergolong orang yang terkadang menampakkan kekafiran dan 

terkadang bara, atau menampakkan suatu sebab kekafiran terkadang dan terkadang 

memcabut diri darinya serta taubat di lain kali, seperti orang-orang yang disebutkan oleh 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam haditsnya: 

بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم ، يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا ، وميسي مؤمنا ويصبح كافرا ، يبيع ( 
  ). دينه بعرض من الدنيا 

                                                 
1
 Dalam kitab Al Janaaiz (Bahwa Bila anak kecil shalat terus dia meninggal, apakah dishalatkan…?) secara mauquf terhadap Ibnu ‘Abbas dan 

diriwayatkan secara marfu’ dari berbagai jalan yang dihasankan dengan semua jalan-jalannya. 
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“Segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap, di pagi 

hari seseorang mu’min dan sore hari dia kafir, di sore dia mu’min dan di pagi dia kafir, dia jual 

diennya dengan bagian dari dunia”.  

Maka ini tidak boleh shalat di belakangnya sehingga diketahui keislamannya dan bara’-nya 

dari syirik serta sikap menjauhinya. 

Ibnu Qudamah berkata dalam Al Mughniy: (Dan bila si Iman tergolong orang yang 

terkadang muslim dan terkadang murtad, maka tidak boleh shalat di belakangnya sehingga 

dia mengetahui di atas dien apa dia itu). (dari Bab Al Imamah Pasal bila shalat di belakang 

orang yang diragukan keislamannya).1 

Ini yang bisa kami ingatkan di sini, dan kami dalam hal ini memiiliki satu risalah 

khusus berjudul “Masaajidudl Dliraar Wa Hukmush Shalah Khalfa Auliyaait Thaghut Wa 

Nuwwabihi”. 

 

 

 

***** 

 

 

 

                                                 
1
 Dari Bab Al Imamah Pasal Bila shalat di belakang orang yang diragukan keislamannya. 
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( 4 )   

Takfir Karena Sekedar Memuji Orang-Orang Kafir Atau Mendo’akan 

Sebagian Mereka Tanpa Rincian 

 

 

Dan di antara kekeliruan yang umum di dalam takfir juga adalah pengkafiran dengan 

sebab sekedar memuji orang-orang kafir atau mendo’akan sebagiannya tanpa rincian dan 

tidak mengudzur karena kejahilan dalam hal itu, serta membangun hukum cabang di 

atasnya dengan tidak boleh shalat di belakang setiap orang yang mendo’akan para thaghut 

dengan bentuk do’a apapun. 

Dan yang benar bahwa hal ini tergolong sesuatu yang diudzur dengannya karena 

kejahilan, sehingga merinci dalam hal ini adalah wajib, karena do’a itu beraneka ragam dan 

berbeda-beda, dan yang dikafirkan itu hanyalah orang yang memuji orang-orang kafir 

karena kekafirannya atau memuji dan menyanjung kekafirannya itu sendiri. 

Kekafiran karena memuji kekafiran mereka adalah lebih nampak dari kekafiran 

karena memuji diri mereka itu sendiri, dan ini contohnya seperti menamakan Undang-

Undang kafir mereka sebagai kebenaran atau mensifatinya dengan bersih dan adil, sedangkan  

Allah tabaraka wa ta’ala telah menjelaskan bahwa ia adalah kekafiran dan kesesataan, atau 

menampakkan penghormatan dan tawalli terhadapnya, atau sumpah untuk setia kepadanya 

dan menjaganya, atau menuntut untuk menerapkan dan memberlakukannya, atau berdo’a 

untuk keberlangsungan dan kesinambungannya, karena menginginkan keberlangsungan 

kekafiran adalah kekafiran. (lihat Al Furuq karya Al Qarafiy/4/118) 

Adapun memuji diri orang kafir adalah masih memiliki banyak kemungkinan, dan 

tujuan itu terkadang berbilang tergantung para pelakunya, sehingga wajib ada rincian. 

Sekedar memuji sebagian orang-orang kafir karena kejujurannya atau karena 

sebagian mereka menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak terpuji adalah tidak berdosa. 

Seperti memuji sebagian perkumpulan-perkumpulan mereka atau koalisi-koalisinya atau 

yayasan-yayasannya yang berdiri untuk membela orang yang didhalimi atau amal-amal 

kebaikan dan akhlak-akhlak terpuji. 

Sungguh  Allah tabaraka wa ta’ala telah berfirman: 

ôÏΒuρ È≅ ÷δ r& É=≈tGÅ3 ø9 $# ôtΒ βÎ) çµ÷ΖtΒù's? 9‘$sÜΖÉ) Î/ ÿÍνÏjŠxσãƒ y7ø‹s9 Î) Οßγ ÷ΨÏΒuρ ô̈Β βÎ) çµ ÷ΖtΒù's? 9‘$oΨƒÏ‰Î/ āω ÿ ÍνÏjŠxσãƒ y7ø‹s9 Î) āωÎ) $ tΒ |MøΒßŠ Ïµ ø‹n= tã 

$ VϑÍ← !$ s%  

“Dan di antara  Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, di 

kembalikanya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 

satu dinar, tidak dikembalikan kepadamu kecuali kamu selalu menagihnya…” (Ali Imran: 75)  

Dan ini dibuktikan dengan jelas oleh pujian Rasulullah terhadap Hilful Fudlul atau 

Hilful Muthyyibiin ini adalah koalisi zaman jahiliyyah di antara kaum yang kafir, akan tetapi 

tatkala dalam rangka menolong orang yang dalam kesulitan dan membela orang yang 
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didhalimi serta mengembalikan hak kepada pemiliknya, maka bolehlah memujinya karena 

hal itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

 ).شهدت حلف املطيبني مع عموميت وأنا غالم فما أحب أن يل محر النعم وأين أنكثه ( 

(Saya menyaksikan Hilful Muthayyibin bersama paman-pamanku sedangkan saya masih kecil, saya 

tidak suka bila memiliki unta yang merah sedangkan saya melanggarnnya.) Diriwayatkan oleh 

Ahmad 1/190 dan 193, Al Hakim 2/220 dan yang lainnya  dari Abdurahman Ibnu Auf 

secara marfu’). 

 Hilful Muthayyibin -sebagaimana dalam An-Nihayah-: (Banu Hasyim, Banu Zahra 

dan Taim berkumpul di rumah Ibnu Ju’dan di zaman jahiliyyah, mereka menuangkan 

minyak wangi di nampannya dan mereka mencelupkan tangan-tangan mereka ke dalamnya, 

serta mereka saling berjanji untuk saling tolong-menolong dan mengambilkan hak orang 

yang didhalimi dari yang dhalim, maka mereka menamakanya muthayyibin (orang-orang 

yang memakai minyak wangi)  

Dan yang dimaksud dengan hilf ini adalah hilful fudlul, sebagaimana yang dipastikan 

oleh Al Hafidh  Ibnu Katsir dalam Al Bidayah Wan Nihayah 2/291, dan bukan hilf dahulu 

yang pernah terjadi setelah kematian Qushaiy dan persengketaan Quraisy seputar siqayah 

(pemberian minum jama’ah haji), rifadah (jamuan makan jama’ah), liwaa’ (panji peperangan), 

nadwah (tempat berkumpul) dan hijabah (penjagaan pintu Ka’bah), kemudian setiap 

kelompok dari mereka berkoalisi atas kelompok yang lain, maka kawan-kawan Bani Abdi 

Manaf menghadirkan nampan yang berisi minyak wangi, terus meletakan tangan-tanganya 

di atas nampan tersebut dan mereka saling berjanji, kemudian tatkala mereka bangkit maka 

mereka mengusapkan tangan-tangannya pada dinding-dinding Baitullah, maka mereka 

dinamakan Al Muthayyibin. Ini bukan yang dipuji oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

akan tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir: (Yang dimaksud dengan hilf ini -

yaitu yang dinamai Al Muthayyibin oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau 

memujinya adalah hilful fudlul dan itu terjadi di rumah Abdullah Ibnu Jud’an sebagaimana 

yang diriwayatkan oleh Al Humaidi dari Sufyan Ibnu ‘Uyainah dari Abdullah, dari 

Muhammad dan Abdurrahman, kedua putra Abu Bakar, keduanya berkata: Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان حلفا لو دعيت به يف اإلسالم ألجبت ، حتالفوا أن يردوا الفضول على ( 
  )أهلها وأال يعد ظاملا مظلوما 

(Sungguh saya telah menyaksikan di rumah Abdullah Ibnu Jud’an hilf yang seandainya saya 

diundang kepadanya di Islam tentu saya memenuhi undanganya, mereka berjanji mengembalikan 

fudlul (hak) kepada pemiliknya dan agar yang dhalim tidak aniaya kepada orang yang didhalimi), 

mereka berkata: Dan hilful fudlul terjadi dua puluh tahun sebelum beliau diutus (menjadi 

Rasul), dan Ibnu Katsir berkata: (Hilful Fudlul adalah hilf yang paling mulia yang pernah 

didengar dan yang paling mulia di tengah bangsa Arab). Al Bidayah Wan Nihayah 2/291. 

Sehingga terbukti secara pasti bahwa tidak ada dosa dalam hal ini. 

Dan termasuk jenis ini apa yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Ishaq bahwa 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada para sahabatnya tatkala penindasan Quraisy 

makin dahsyat terhadap:  
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 )أنتم فيه لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن ا ملكا ال يظلم عنده أحد ، وهي أرض صدق حىت جيعل اهللا لكم فرجا مما( 

(Seandainya kalian keluar ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak seorangpun 

didhalimi di sisinya, dan ia adalah negeri kejujuran, sampai Allah menjadikan bagi kalian jalan dari 

apa yang kalian alami sekarang). 

Dan di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al Baihaqiy bahwa Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam berkata kepada putri Hatim Ath Thaiy terkala meminta kepada beliau untuk 

melepaskannya dan dia menyebutkan sebagaian sifat-sifat ayahnya yang terpuji: 

  .. ) باها كان حيب مكارم األخالق ، واهللا تعاىل حيب مكارم األخالقخلوا عنها فإن أ(.. 
(Lepaskan dia, karena bapaknya mencintai ahlak-ahlak terpuji, sedangkan Allah ta’ala mencintai 

ahlak-ahlak tepuji) 

Dan di antaranya ucapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam apa yang 

diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dan yang lainya dari hadits Abu Hurairah: 

  )أال كل شيء ما خال اهللا باطل  :كلمة لبيد أصدق كلمة قاهلا الشاعر( 
(Ucapan yang paling benar yang pernah diucapkan oleh penyair adalah ucapan Lubaid; Ketahuilah, 

segala sesuatu selain Allah adalah Batil), dan Lubaid telah mengatakan hal itu di masa 

jahiliyyahnya sebelum masuk Islam, karena sesungguhnya ia meninggalkan sya’ir setelah 

keislamannya dan tidak mengatakan kecuali satu bait syair saja yang bukan sya’ir tadi, 

namun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak keberatan dari memuji kalimat yang telah 

dikatakan oleh orang kafir saat dia kafir, selama itu haq. 

Dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

 رواه البخاري ومسلم) الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم ، إذا فقهوا ( 
(Manusia itu barang tambang. Yang terbaik dijaman jahiliyyah adalah yang terbaik dalam Islam bila 

mereka faqih). (Diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim), beliau menetapkan orang-orang 

terbaik bagi ahlil jahiliyyah. 

Begitu juga berterima kasih kepada mereka dengan lisan atau perbuatan sebagai 

balasan kebaikan yang pernah mereka berikan kepada orang muslim dengan yang setimpal, 

adalah tidak apa-apa pula. Dalil untuk yang pertama adalah keumuman sabda Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

  . صحيح :رواه أبو داود والرتمذي وقال) ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس ( 
“Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterimakasih kepada manusia.” Diriwayatkan 

Abu Dawud. At Tirmidzi dan berkata: Shahih. 

Adapun yang kedua dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang 

para tawanan perang Badar:  

  . رواه البخاري عن جبري بن مطعم). لو كان املطعم بن عدي حّيا مث كلمين يف هؤالء النتىن لرتكتهم له ( 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    153 
 

(Seandainya Al Muth’im Ibnu ‘Adiy masih hidup, terus dia mengajak bicara saya tentang orang-

orang busuk itu tentu saya melepaskan mereka untuknya) Diriwayatkan Al Bukhari dari Jubair 

Ibnu Muth’im. 

 Dan itu dikarenakan Al Muth’im Ibnu ‘Addiy adalah tergolong pemuka Quraisy, dan 

dia pernah memiliki jasa kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, di mana dia pernah 

memberikan perlindungan kepada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam saat kembali dari Thaif 

setelah beliau mendakwahi Tsaqif. Dan juga dia adalah salah seorang dari orang-orang yang 

bangkit merobek shahifah yang ditulis Quraisy untuk membaikot Bani Hasyim, dan dia 

meninggal dunia tujuh bulan sebelum Badar, (Lihat Al Isti’aab Fi Ma’rifatil Ashhab, dalam 

biografi anaknya Jubair Ibnu Muth’im) 

Ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ini adalah justru bentuk dari balasan 

bagi Muth’im dan balasan atas kebaikannya, terutama sesungguhnya beliau ini telah 

mengatakan hal itu kepada anaknya sebelun dia masuk Islam juga. Dan dia hadir untuk 

memberikan syafaat bagi tawanan Badar. 

Ibnu Baththal berkata: (Sisi pengambilan hujjah dengannya adalah bahwa beliau 

shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak boleh baginya mengabarkan sesuatu yang seandainya 

terjadi, tentu beliau melakukannya, sedang ia adalah perbuatan yang tidak boleh). (Dari 

Fathul Bari, Kitab Fardlul Khumus) (Bab Maa Mannan Nabiyyu shallallahu ‘alaihi wa sallam 

‘Alal Usaaraa….) pada hadits no 3139) 

Dan di antara hal ini larangan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membunuh Abul 

Buhtury Ibnu Hisyam di perang Badar padahal dia itu kafir yang tidak memiliki jaminan 

keamanan, dikarenakan dia tidak menyakitinya dan perbuatan baiknya dengan upaya 

merobek lembaran shahifah kedhaliman. 

Dan hal itu telah disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Ash-Sharimul 

Masluul hal (163) dan beliau menyebutkan hadits Al Muth’im, kemudian berkata: (Adalah 

beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam membalas orang yang berbuat baik kepadanya dengan 

sebab perbuatan baiknya itu meskipun dia itu orang kafir). 

Dan tergolong jenis ini apa yang ada di dalam ijtihad-ijtihad sebagian sahabat Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam membalas ihsan dengan yang semisalnya, adalah seperti 

membalas ucapan tahiyyah (ucapan salam) bila ia itu salam yang jelas, bahkan do’a juga, 

walaupun salam itu adalah do’a. 

Dan di antara hal itu apa yang diriwayatakan Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrid 

(1101) dengan sanad yang jayyid:  

إنه كتب إيل فسلم علّي  :كتب أبو موسى إىل دهقان يسلم عليه يف كتابه فقيل له أتسلم عليه وهو كافر قال( 
 )فرددت عليه 

(Abu Musa menulis surat kepada Dahqan seraya mengucapkan salam terhadapnya, maka 

ada yang bertanya: “Apakah engkau mengucapkan salam kepadanya sedang dia itu kafir,” 

beliau berkata: Sesungguhnya dia menulis surat kepadaku dan mengucapkan salam 

kepadaku, maka aku membalas salamnya). Ini adalah ijtihad dari beliau radliyallahu ‘anhu 

sebagai pengamalan keumuman firman Allah shallallahu ‘alaihi wa sallam: 
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“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balas penghormatan itu dengan yang 

lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa.”  (An-Nisaa: 86) 

Dan di antaranya juga apa yang diriwayatkan Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrid 

(1113) dari Sa’id Jubair dari Ibnu ‘Abbas, berkata:  

 )وفيك ، وفرعون مات  :قلت) بارك اهللا فيك ( لو قال يل فرعون ( 
(Seandainya Fir’aun mengatakan kepadaku (Semoga Allah memberkatimu) tentu saya katakan: Dan 

engkau juga, sedangkan Fir’aun itu telah mati). Perhatikanlah: Padahal Fir’aun tergolong 

thaghut bumi ini yang paling dahsyat!! maka apa yang akan dikatakan orang yang 

berlebihan yang mengkafirkan dengan sebab hal-hal yang di bawah ini terhadap ijtihad 

Habrul Qur’an (Ibnu ‘Abbas) di sini?? 

 Dan atas dasar ini, seandainya sebagian orang mengucapkan terima kasih terhadap 

penguasan thaghut atau memuji mereka dikarenakan mereka telah meringankan sedikit dari 

kedhalimannya dan aniayanya sesekali dari sebagian manusia atau karena mereka 

memberikan sebagian pelayanan yang pada dasarnya ia adalah dari darah rakyat!! atau 

karena mereka memberikan sebagian tunjangan dan sembako yang mana mereka dan para 

auliyanya memakan lebih banyak dari berlipat-lipat ganda. Perbuatan ini walaupun 

menunjukan kejahilan akan realita para thaghut dan sabilul mujrimin, dan bisa jadi di 

dalamnya terdapat kesesatan dan talbis, akan tetapi itu saja tidak sampai kepada derajat 

kekafiran terutama disertai pentakwilan pelakunya dan istidlal-nya dengan apa yang telah 

lalu. 

Kami katakan ini, padahal kami mengetahui perbedaan yang nampak antara 

interaksi dengan yang lalu bersama orang-orang kafir secara umum, dengan 

memberikannya terhadap orang-orang khusus mereka dari kalangan para thaghut dan 

arbab mereka yang beraneka ragam. 

Dan kami mengetahui bahwa munculnya hal itu dari orang-orang yang intisab 

kepada ilmu dan dakwah adalah lebih buruk dan lebih jelek dari kemunculannya dari 

orang-orang awan yang terpedaya oleh mereka terutama bila mereka berlebih-lebihan dalam 

sanjungan dan terlalu berlebihan di dalam pujian terhadap para thaghut, di mana dengan 

hal itu terjadi talbis, tadlis dan penyesatan terhadap orang-orang awan dan para pengekor 

yang akibatnya hanya Allah-lah yang mengetahuinya, akan tetapi bersama ini semua 

sesungguhnya takfir adalah hal lain di luar ini semua.  

Kemudian bila orang yang melakukan hal itu melampau batas sehingga memuji 

kekafiran mereka dan hukum-hukum thaghutnya dan Undang-Undang buatannya 

(negatifnya) atau Demokrasinya (agama kafir mereka), maka dia telah terjerumus masuk 

dalam pintu-pintu yang mengkafirkan. 

Dan lebih buruk dan lebih busuk dari itu adalah orang yang mengedepankan mereka 

atas kaum muslimin, dengan cara mereka mengedepankan hukumnya dan aturannya atau 

Demokrasinya atas hukum dan aturan Islam, sebagaimana keadaan banyak orang-orang 

yang buta yang mengklaim bahwa hukum Islam itu mengandung pemberian kesempatan 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    155 
 

terhadap kediktatoran individu dan tidak mengandung keragaman Demokrasi serta 

kebodohan dan kesesatan lainnya. 

Mereka itu dan yang semisal mereka dari kalangan yang mengedepankan hukum-

hukum kafir atas hukum-hukum Islam adalah bagian dari orang-orang yang difirmankan 

Allah tabaraka wa ta’ala: 

öΝ s9 r& t�s? ’n< Î) šÏ%©!$# (#θè?ρ é& $ Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈tGÅ6ø9 $# tβθãΨÏΒ÷σãƒ ÏMö6 Éfø9 $$ Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9 $# uρ tβθä9θà) tƒ uρ tÏ%©# Ï9 (#ρ ã�x� x. Ï Iωàσ̄≈ yδ 3“y‰÷δ r& zÏΒ 
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“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebahagian dari Al Kitab? mereka 

beriman kepada Jibt dan Thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekkah), 

bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang 

dikutuk Allah. Barangsiapa yang dikutuk Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh 

penolong baginya.” (An-Nisa: 51-52). 

Dan Al Imam Ahmad telah meriwayatkan juga, Ibnu Jarir dalam tafsirnya serta yang 

lainnya dari Ibnu ‘Abbas bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan Ka’ab Ibnul Asyaf 

tatkala dia pergi ke Mekkah seraya mencela Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata 

kepada orang-orang kafir Quraisy: “Kalian lebih baik dan lebih lurus dari Muhammad.” 

Sedangkan sebelum itu dia itu adalah kafir mu’ahid, maka perjanjiannya batal dan dia 

dibunuh oleh kaum muslimin. Dan silahkan lihat faidah-faidah yang berkaitan dengan 

kisahnya dalam Ash Sharim Al Maslul. 

Adapun bila dia maksudkan pengedepankan orang-orang di antara mereka dari sisi 

berpegang teguhnya kepada sebagian akhlak-akhlak terpuji dan etika-etika yang mulia atas 

sebagian orang-orang fasiq kaum muslimin yang tidak memperhatikan akhlak-akhlak itu, 

maka ini tidak boleh dikafirkan, akan tetapi mesti diberi pemahaman bahwa inti tauhid dan 

Islam yang dimiliki orang-orang fasiq yang muslim itu adalah lebih baik dan lebih selamat 

bagi mereka dari apa yang dimiliki orang-orang kafir itu berupa akhlak-akhlak yang kosong 

dari tauhid. 

Adapun memuji mereka secara umum tanpa alasan dan menganggap baik kebiasaan-

kebiasaan mereka yang bukan kufur, maka para ulama telah menganggapnya sabagai salah 

satu dosa besar.  

Oleh sebab itu wajib meminta rincian dan tabayyun (mencari kejelasan) di dalam 

lafadh-lafadh dan lontaran-lontaran yang muhtamal (memiliki banyak kemungkinan) seperti 

ini, serta tidak cepat-cepat melakukan takfir dengan sekedar hal itu.  

Shiddieq Hasan Khan berkata dalam kitabnya (Al ‘Ibrah Fiimaa Warada Fil Ghazwi 

Wasy Syahadah Wal Hijrah) hal: 246: (Memuji orang-orang kafir karena kekafiran mereka 

adalah kemurtaddan dari dienil Islam, dan memuji mereka seraya kosong dari maksud ini 

adalah dosa besar yang pelakunya harus dita’zir dengan sangsi yang membuat dia jera. Dan 

adapun ucapan orang: “Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang adil, maka bila dia 

memaksudkan bahwa hal-hal kufur yang di antaranya Undang-Undang positif mereka 

adalah keadilan, maka ia adalah kekafiran yang nyata lagi jelas, sungguh Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala telah mencelanya, mengecamnya dan menamakan hal itu sebagai tindakan 

melampaui batas, pembangkangan, aniaya, dusta, dosa yang nyata, kerugian yang nyata dan 
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mengada-ada, sedangkan keadilan hanyalah syari’at Allah yang dikandung oleh Kitab-Nya 

yang mulia dan sunah Nabi-Nya yang lembut lagi penyayang, Allah tabaraka wa ta’ala 

berfirman: 

¨βÎ) ©!$# ã�ãΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9 $$ Î/ Ç≈ |¡ ômM} $# uρ  

“Sesungguhnya  Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan”. (An Nahl: 90) 

Seandainya hukum orang-orang Nasrani itu adalah adil tentulah diperintahkan). Selesai. 

Perhatikanlah rincian beliau dalam memuji orang-orang kafir, dan bahwa ia tidak 

satu status, dan ucapannya (bila dia memaksudkan begini..) sesungguhnya ia termasuk 

istifshal (pencarian rincian) dan tafshil (pemberian rincian) yang penting dalam fatwa dan 

memutuskan dalam hal-hal yang muhtamal sebagaimana yang akan datang, karena 

sesungguhnya tujuan dalam ucapan-ucapan yang muhtamal seperti ini adalah sangat 

diperhatikan, dan tidak boleh segera mengkafirkan di dalamnya tanpa istifshal dan tabayyun, 

terutama bila hal itu muncul dari orang yang memiliki ashlul Islam (tauhid) karena sesuatu 

yang tsabit (terbukti) dengan yakin tidaklah bisa lenyap, gugur dan batal dengan ihtimal 

(kemungkinan). 

Di samping hal ini bahwa banyak awam kaum muslimin, nenek-nenek dan kakek-

kakeknya tidak mengetahui hakikat dari realita para thaghut zaman ini, mereka tidak 

mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka, mereka tidak memiliki bashirah akan makar 

para thaghut, dan samar atas mereka pengkaburan-pengkaburan para thaghut, sehingga 

mereka tertipu dengan pembangunan mesjid-mesjid, shalat-shalat dan hal lainnya dari hal-

hal yang mereka saksikan dan mereka dengar dari ucapan mereka yang dihiasi, direka-reka 

dan dikaburkan... Mereka itu bila tergolong orang-orang yang menjauhi kekafiran dan 

kemusyrikan para thaghut, akan tetapi tersamar atas mereka statusnya dan tidak nampak 

bagi mereka kekafirannya, serta mereka terpukau dengan apa yang mereka tampakkan 

sesekali berupa amalan-amalan kebaikan, sehingga mereka memuji para thaghut itu karena 

hal itu atau karena sebagian pelayanan-pelayanan mereka, atau mereka mengucapkan 

terima kasih terhadap para thaghut atas sebagian keberhasilan-keberhasilannya yang secara 

dhahir adalah kebaikan dan manfaat bagi manusia sedangkan dalamnya adalah racun yang 

disisipkan pada lemak. Orang-orang semacam itu tidak dikafirkan karena sebab hal itu saja 

kecuali oleh orang yang ngawur yang telah mempertaruhkan diennya, selama mereka 

memiliki ashluttauhid (inti tauhid), bahkan andaikata mereka mendo’akannya dengan sebab 

hal itu dan karenanya agar panjang umur atau taufiq bahkan kemenangan dan kejayaan, 

dan kata-kata lainnya yang terkadang menghantarkan kepada kekafiran bagi orang yang 

mengetahui kekafiran mereka dan kekafiran Undang-Undang mereka, dan mengetahui apa 

yang menjadi kemestian dari do’a-do’a semacam ini berupa harapan berlangsungnya 

kekafiran, kejayaannya, serta lamanya masa hukum dan Undang-Undangnya, akan tetapi 

dikarenakan ini adalah tergolong takfir dengan sebab apa yang dimestikan oleh ucapan 

mereka –dan akan datang bahasannya nanti– dan karena ada kemungkinan orang yang 

mendo’akan mereka itu tidak iltizam (komitmen) dengan hal itu dan tidak mengetahuinya, 

akan tetapi sebagaimana yang telah kami ketengahkan dia itu hanya mendo’akan sosok-

sosok mereka karena sebab pelayanan-pelayanan yang telah mengecoh mereka dengannya, 

maka kita tidak tergesa-gesa mengkafirkan orang mu’ayyan-nya (Individunya) kecuali 

setelah iqamatul hujjah, bayan dan pemberitahuan akan realita para thaghut itu dan 
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penohokannya terhadap tauhid dan Islam serta penjelasan akan konsekuensi dari do’a 

semacam itu, kemudian bila dia bersekukuh dan komit dengan konsekuensi-konsekuensi 

itu, maka enyahlah, kemudian enyahlah, kemudian enyahlah.... 

Dan sebab kami mengudzur karena kejahilan di sini dan kami mensyaratkan adanya 

bayan, iqamatul hujjah dan istifshal sebelum melontarkan hukum-hukum takfir, dikarenakan 

keadaan-keadaan manusia itu berbeda dari keadaan Undang-Undang atau kekafiran itu 

sendiri, dan dikarenakan talbies yang terjadi dengan sebab apa yang dilakukan para thaghut 

berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang indah yang menjadi sumber 

kesamaran atas banyak manusia, serta disebabkan beragamnya tujuan-tujuan manusia 

dalam memuji dan menyanjung orang-orang tertentu, dan adanya ihtimal apa yang mereka 

maksud dalam do’a itu. Ini berbeda seandainya dia melakukan salah satu sebab dari sebab 

takfir yang tegas lagi nyata yang tidak ada ihtimal, maka tidak bermanfaat bagi dia -sedang 

keadaanya seperti itu- pemberian alasan dengan talbis dan ucapan-ucapan dan amalan-

amalan yang indah. 

Al Bukhari meriwayatakan dalam Al Adab Al Mufrid (1112) dan Al Baihaqiy dalam 

As Sunan (9/203) dengan isnad yang hasan dari Uqbah Ibnu Amir Al Juhanniy (Bahwa dia 

melewati seorang laki-laki yang penampilannya penampilan laki-laki muslim, orang itu 

mengucapkan salam kepadanya, maka Uqbah menjawabnya: Wa ‘Alaikassalam wa 

rahmatullahi wa barakatuhu’’ Maka seorang budak berkata kepadanya: Apakan engkau tahu 

terhadap siapa engkau membalas salam? Beliau berkata: Bukankah dia itu muslim? Mereka 

menjawab: Bukan, akan tetapi dia itu Nasrani, maka Uqbah berdiri terus menyusulnya 

hingga dia mendapatkannya, kemudian dia berkata: Sesungguhnya rahmat dan limpahan 

berkat itu atas orang-orang mu’min, akan tetapi semoga Allah memanjangkan hidupmu dan 

memperbanyak hartamu…” 

Dan do’a ini dari beliau radliyallahu ‘anhu bukan seperti do’a terhadap tokoh-tokoh 

dan imam-imam kekafiran serta para thaghutnya, karena orang Nasrani itu adalah dzimmiy 

sedangkan maksudnya dari do’a tersebut adalah memperbanyak harta kaum muslimin dari 

jizyah orang ini dan yang semisal dengannya, sebagaimana yang ditakwil oleh para sahabat 

dan sebagaimana hal yang serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar radliyallahu ‘anhu bahwa 

beliau melewati seseorang, terus beliau mengucapkan salam terhadapnya, kemudian 

dikatakan kepadanya: Sesungguhnya dia itu kafir, maka beliau berkata: (Kembalikan 

kepadaku salam yang aku ucapkan kepadamu, “Terus beliau berkata: Semoga Allah 

memperbanyak harta dan anakmu”. Kemudian beliau menoleh kepada para sahabatnya 

seraya berkata: Supaya lebih banyak jizyahnya). (Dinukil dari Al Mughniy (Kitabul jizyah) 

(Pasal: Tidak boleh mengedepankan mereka dalam majelis dan tidak boleh mengucapkan 

salam terlebih dahulu kepada mereka).  

Perhatikanlah bagaimana ihtimal itu masuk dalam do’a, dan bahwa do’a itu tidak 

mesti selamanya memestikan langgengnya kekafiran.  

Dan ini berbeda dengan memuji kekafiran mereka yang nyata itu sendiri, atau 

menyanjung kekafiran-kekafiran mereka yang jelas dengan Undang-Undang mereka dan 

hukum-hukum buatannya yang bertentangan dengan syari’at Allah ta’ala, atau 

mendo’akannya untuk jaya, maju dan langgeng, maka ini adalah kekafiran nyata yang tidak 
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ada kasamaran di dalamnya, yang tidak berani melakukan dan memasukinya kecuali orang 

yang berada di atas millah dan ajaran thaghut mereka. 

Kecuali bila pujian atau do’a itu tidak sharih dalam pencakupannya terhadap 

kekafiran dan syirik mereka yang menolok dienullah, akan tetapi memiliki kemungkinan 

makna-makna lain yang tidak mengkafirkan, seperti orang yang mengucapkan terima kasih 

kepada mereka atau mamuji mahkamah-mahkamah mereka karena membantu 

mengembalikan haknya atau memuji Demokrasi sedangkan ia tidak mengetahui dari 

maknanya kecuali apa yang diduga oleh banyak orang-orang awan, berupa makna-makna 

yang menyelisihi dan lawan dari otoriter, diktatorisme dan teror, dan mereka tidak 

memaksudkan atau mengetahui maknanya yang syirik lagi pembuatan hukum, sehingga 

mendo’akan dalam keadaan ini masuk dalam bagian ucapan-ucapan yang muhtamal yang 

akan datang bahasannya yang mana wajib di dalamnya istifshal dan mencari kejelasan 

maksud orang yang mengucapkannya. 

Dan telah kami ketengahkan kepada anda dalam mawani’ takfir pada bahasan intifaul 

qashd (ketidakadaan maksud) bahwa orang yang mengucapkan ucapan atau kalimat 

kekafiran yang tidak dia ketahui maknanya atau kandungannya atau hakikatnya, maka dia 

tidak dikenakan sangsi dengannya dan tidak dikafirkan.  

Dan kesimpulannya bahwa wajib membedakan antara do’a untuk pribadi orang kafir 

dengan do’a untuk kekafirannya yang nyata lagi jelas, sebagaimana wajib istifshal dan 

tabayyun dalam hal-hal yang ada ihtimal di dalamnya. 

Seandainya imam atau khatib berdo’a untuk sebagian para thaghut hukum, maka 

wajib melakukan tafshil, karena tidak setiap do’a dihukumi kafir pelakunya di dalamnya, 

dan dari itu tidak boleh shalat di belakangnya atau menganggap batal shalat itu terutama di 

negeri-negeri yang mana para khatib diharuskan berdo’a untuk para penguasa. 

Seandainya dia mendo’akan hidayah bagi mereka umpamanya atau kebaikan dan 

agar Allah mengembalikan mereka kepada diennya, dan do’a-do’a seperti itu, maka tidak 

boleh mengkafirkannya dan tidak boleh meninggalkan shalat di belakangnya. Dan dalam 

hadits muttafaq ‘alaih bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dikatakan kepadanya: 

  ) اللهم أهد دوسا وائت م(  :رسول اهللا إن دوسا عصت وأبت ، فادع اهللا عليها ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يا

“Wahai Rasulullah sesungguhnya Daus telah membangkang dan enggan, maka berdo’alah untuk 

kebinasaan mereka, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Ya Allah berilah Daus petunjuk 

dan datangkanlah mereka” Al Bukhari menuturkannya dalam Kitabul Jihad Was Sair dan 

memberikan baginya bab dengan ucapannya: (Bab mendo’akan kaum musyrikin dengan 

hidayah untuk melunakan (hati) mereka).  

Dan hal yang sama adalah apa yang diriwayatkan Al Imam Ahmad, Abu Dawud, At 

Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Musa:  

 :يرمحكم اهللا، فكان يقول هلم :أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النيب صلى اهللا عليه وسلم رجاء أن يقول هلم
 ). يهديكم اهللا ويصلح بالكم (
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“Bahwa dari orang-orang Yahudi berusaha bersin di sisi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan 

harapan beliau mengucapkan kepada mereka “Semoga  Allah merahmati kamu”. Namun beliau 

mengatakan kepada mereka “Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan membenahi hatimu”.  

Di dalam hadits ini ada do’a bagi mereka dengan hidayah dan pembenahan hati, 

sedangkan benahnya hati mereka adalah hanya dengan keislaman mereka, sebagaimana 

firman Allah tabraka wa ta’ala: 
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“Dan orang-orang beriman (kapada Allah) dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman 

(pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang haq dari tuhan mereka, Allah 

menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. (Muhammad: 2). 

Dan begitulah andai dia medo’akan mereka agar menegakan kitabullah dan 

mengamalkanya serta agar Allah mengkaruniakan buat mereka pendamping-pendamping 

yang saleh dan yang lainnya, maka tidak mengkafirkan mereka dengan hal seperti ini 

kecuali orang yang ngawur, walaupun kami membenci do’a seperti itu, karena do’a bagi 

para penguasa secara umum meskipun mereka itu penguasa muslim adalah termasuk bid’ah 

jum’at yang dibeci para ulama. 

Dikatakan dalam Al Majmu Syarhul Muhadzdzab (4/393): (Dan adapun do’a buat 

penguasa, maka para ulama kami sepakat bahwa itu tidak wajib dan tidak dianjurkan, 

sedangkan dhahir ucapan mushannif (penulis) dan yang lainnya itu adalah bid’ah, baik itu 

makruh atau menyelisih hal yang utama…) 

Dan begitu juga dalam Al Ithsham karya Asy Syathibiy (1/29), di dalamnya beliau 

telah menukil dari Ishbigh, sedang beliau itu tergolong ahli fiqh Madzhab Maliky (273H) 

bahwa beliau berkata tentang do’a khathib buat para khalifah terdahulu: (Itu bid’ah dan 

tidak selayaknya diamalkan, dan yang terbaik adalah dia mendo’akan kaum muslimin 

secara umum). 

Dan dinukil dari Izzudien Ibnu Abdussalam (660 H): (Bahwa do’a buat para 

khalifah di dalam khutbah adalah bid’ah yang tidak disukai). (1/30) (Cetakan Darul Khany). 

Saya berkata: ini (do’a) buat para khalifah, maka bagiamana dengan do’a buat para 

thaghut??? 

Dan lihat juga Al Fatawa milik Syaikhul Islam, (Cetakan Dar Ibnu Hazm 24/118) 

Dan dikarenakan terdapat di dalam sebagian do’a-do’a -ini meskipun bukan 

kekafiran- semacam kejahilan dan talbies, maka do’a bagi mereka agar diberikan 

pendamping yang baik bisa memberikan image bahwa mereka itu orang-orang yang baik 

dan bahwa kerusakan itu hanyalah berasal dari orang-orang yang di sekitar mereka. Dan 

do’a bagi mereka supaya mereka menerapkan Kitabullah memberikan image bahwa mereka 

itu layak untuk hal tersebar atau bahwa jalan tersebut penerapan Kitabullah tabaraka wa 

ta’ala hanya terbukti dengan terus menerus berdo’a bagi mereka dan menangis di pintu 

mereka serta memelas kepada mereka, bukan dengan menghabisi mereka. 

Di samping itu bahwa mendo’akan penguasa di mimbar jum’at setelah menyebar 

dan merebak kebid’ahannya adalah telah menjadi tanda pada kebiasaan orang-orang lalu 
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terhadap sikap wala (loyalitas) kepada orang dido’akan dan sebagai bukti ketundukan 

terhadapnya serta masuk dalam kekuasaannya (perwaliannya). Oleh karena itu engkau bisa 

melihat mereka mengatakan dalam Tarikh: (Dan dia menjabat khilafah tahun sekian dan 

dido’akan baginya dalam khutbah di atas mimbar). 

Atau (dia menguasai Halb dan menggugurkan do’a bagi ‘Ubbaidiyyin di dalamnya 

serta menegakkan do’a bagi Banu Al ‘Abbas) Atau (Dia dibai’at tahun sekian dan dido’akan 

di atas mimbar) 

Dan mereka menganggap pengguguran do’a dan meninggalkannya semacam sikap 

keluar dari ketaatan atau celaan terhadap kekuasaannya terutama hal itu disertai do’a bagi 

selain mereka (sebagai contoh silahkan lihat Al Bidayah wan Nihayah, Al Kamil karya Ibnu 

Atsir, dan kitab-kitab tarikh lainnya). 

Seadainya kebiasaan itu berlangsung hingga sekarang, tentulah terdapat bahaya 

(besar) dalam setiap do’a bagi mereka, hari ini. Terutama sesungguhnya mereka itu tidak 

mengharuskan seorangpun atau memaksakannya untuk menjabat sebagai Iman dan Khatib, 

bahkan justru sesungguhnya orang yang menjabatnya adalah mengerahkan berbagai upaya 

untuk meraihnya, dan dia tidak mendapatkannya sehingga setelah melewati banyak 

hambatan dan test-test tertentu, dan terkadang dia mencari-cari berbagai koneksi dan 

perantara untuk mendapatkannya. 

Oleh karena itu kami berupaya dan menganjurkan untuk shalat di belakang Imam 

yang tidak berdo’a bagi mereka dengan bentuk do’a apapun. 

Akan tetapi bila kita terkena bencana dengan shalat di belakang orang muslim 

mastuurul hal yang tidak kita ketahui, kemudian kita dikagetkannya dengan do’a-do’a 

semacam itu yang tidak mukaffirah, maka kami tidak meninggalkan shalat di belakangnya 

itu dan kami tidak memerintahkan untuk mengulanginya termasuk walaupun hal itu 

mengandung beberapa lawazim (konsekuensi ucapan) yang rusak, karena sesungguhnya 

termasuk hal yang sudah tetap –sebagaimana yang akan datang– bahwa konsekuensi suatu 

pendapat itu bukanlah pendapat, selama pemilik ucapan atau pendapat itu tidak terang-

terang mengakui dan menganutnya. Dan selama jum’at itu dilaksanakan pada banyak 

tempat di zaman kita ini maka kesempatan memilih itu sangat luas, sehingga seyogyanya 

bagi orang muslim untuk berupaya shalat di belakang orang-orang dari kalangan Ahlus 

Sunnah, terutama saat menyebarnya bid’ah-bid’ah mukaffirah dan riddah. Tidak selayaknya 

dia menyerahkan kendali diennya terhadap orang-orang fasiq dan orang-orang fajir yang 

mana mereka itu sumber kekacauan pada dien ini, kecuali takut fitnah atau takut 

ketinggalan shalat oleh sebab susahnya cari pengganti atau orang yang utama. 

Sesungguhnya keadaan jum’at atau jama’ah pada zaman kita ini adalah sangat 

leluasa dan tidak sempit seperti pada zaman dahulu, di mana dahulu jum’at tidak berbilang 

dalam satu negeri, sehigga siapa yang meninggalkan di belakang mereka berarti dia menyia-

nyiakannya, karena di sana tidak ada pengganti, dan oleh karena itu salaf shalat di belakang 

orang-orang fasiq dan fajir bahkan di belakang ahli bid’ah. Kemudian ada perbedaan 

pendapat tentang keharusan mengulangnya sejalan dengan perselisihan dalam pengkafiran 

penganut paham bid’ah. 
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Syaikhul Islam berkata: (Bahkan mereka mewajibkan pelaksanaan jum’ah, ‘Iedain, 

shalat khauf,1 ibadah haji dan lainnya di belakang para penguasa yang fajir dan di tempat-

tempat yang hasil dari ghashab, bila meninggalkan hal itu mengantarkan pada meninggalkan 

jum’ah dan jam’ah atau pada fitnah di tengah umat). Majmu Al Fatawa 23/142. 

Meninggalkan jum’at adalah dikhawatirkan atas orang yang meninggalnya di 

belakang mereka karena keberadaannya tidak berbilang, adapun fitnah, maka ini 

dikarenakan orang yang menangani urusan jum’at dan semisalnya adalah para penguasa 

atau para wakil mereka, dan merekalah orang-orang yang dimaksud dengan ucapan Ibnu 

Taimyyah (Di belakang penguasa yang fajir), dan dengan ucapan salaf (dan kita melihat 

(bolehnya) shalat, haji dan jihad di belakang imam-imam kita, baik mereka itu orang-orang 

baik ataupun fajir). Dan oleh karena itu maka di dalam sikap meninggalkan shalat di 

belakang mereka itu adalah ada semacam fitnah, karena terkandung di dalamnya celaan 

kepada pemimpinan mereka, dan menyerupai Khawarij yang memberontak kepada para 

gubernur dan penguasa dengan sekedar maksiat dan penyimpangan-penyimpangan yang 

tidak sampai kepada kekafiran, dan bukan dimaksud dengan hal itu seluruh para imam-

imam kampung dan mesjid, karena peluang memilih di tengah mereka adalah lapang dan 

tidak ada fitnah yang timbul pada sikap yang meninggalakan shalat di belakang salah 

seorang mereka, Syaikhul Islam berkata: (Dan sunnah yang berlaku adalah bahwa Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat jum’at dan dan jama’ah bersama kaum muslimin. Dan para 

panglima perang yang mana mereka itu adalah wakil penguasa di pasukan menyampaikan 

khutbah terhadap mereka)..... Sehingga ucapan: (Dan begitu juga para khalifah sesudahnya, 

dan setelah mereka dari kalangan para raja Bani Umayyah dan sebagian ‘Abasiyyah)… 

Majmu Al Fatawa (28/146). 

Oleh sebab itu terdapat dalam Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah wal Jama’ah karya Al 

Lalikaiy (418 H) dalam penuturan i’tiqad Abu Abdillah Sufyan Ibnu Sa’id Ats Tsauriy yang 

diceritakan terhadap Syu’aib Ibnu Harb, di mana beliau berkata di akhirnya (2/154), (Wahai 

Syu’aib, apa yang kamu tulis tidak bermanfaat sehingga engkau berpendapat (bolehnya) 

shalat di belakang setiap orang yang baik dan fajir, dan (berpendapat bahwa) jihad itu terus 

berlangsung hingga hari kiamat, serta sabar di bawah panji penguasa, baik dhalim atau adil. 

Syu’aib berkata: Maka saya berkata kepada Sufyan: Wahai Abu Abdillah, shalat seluruhnya? 

Dia berkata: Tidak, tetapi shalat jum’at dan dua ‘ied, shalatlah di belakang orang yang 

engkau dapatkan. Dan adapun selain hal itu maka engkau boleh memilih-milih, janganlah 

engkau shalat kecuali di belakang orang yang engkau percayai dan engkau ketahui bahasa ia 

termasuk Ahlus Sunnah wal Jama’ah”. (Dan hal itu disebutkan juga oleh Adz Dzahabiy 

dalam Tadzkiratul Huffadh (1/207) dan berkata setelahnya: (Dan ini Tsabit dari Sufyan). 

Adapun bila mungkin shalat di belakang selain mereka karena berbilangnya 

pelaksanaan jum’at, maka tidak seorang pun dari salaf mengatakan bahwa itu wajib dan 

harus di belakang orang-orang fajir, di mana orang yang meninggalkannya di bid’ahkan 

atau diingkari. Dan oleh sebab itu (Para Ulama berbeda pendapat tentang imam bila dia 

fasiq atau ahli bid’ah, sedangkan mungkin shalat di belakang orang adil, maka dikatakan 

sah shalat di belakangnya, dan menurut pendapat lain: Tidak sah bila memungkinkan shalat 

                                                 
1
 Begitu dalam cetakan Ibnu Hazm, dan bisa jadi (khusuf). Perhatikan bahwa beliau menyebutkan shalat-shalat yang biasa tidak terbilang, 

berbeda dengan shalat yang lima waktu, sesungguhnya ia didirikan biasanya di masjid-masjid kampung dan berbilang, sehingga peluang 

memilih dalam hal itu adalah luas bagi mereka. 
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di belakang orang adil, dan ia adalah salah satu dari dua riwayat yang berasal dari Malik 

dan Ahmad…) Al Fatawa 23/204. 

Adapun bila do’a si khatib buat si thaghut agar panjang umur atau sembuh dari 

penyakit atau agar tetap berkuasa, jaya dan menang dan lainnya yang memestikan darinya 

keinginan tetap, menang dan kuatnya kekafiran serta panjangnya masa kekuasaan dan 

pemerintahannya, maka hal ini selama si pembicaraannya tergolong orang yang berilmu dan 

bukan tegolong orang yang jahil akan keadaan mereka maka tidak halal menyamakannya 

dengan orang yang telah disebutkan dari kalangan  awam, lanjut usia, dan yang lainnya dan 

yang samar atas mereka keadaan para thaghut itu dan muncul dari mereka ungkapan-

ungkapan do’a atau pujian terhadapnya, yang biasanya ini disebabkan pelayanan atau 

bantuan yang muncul dari mereka atau atas nama mereka. 

Justru hal ini bersumber dari orang yang mengaku berilmu adalah lebih busuk dan 

lebih buruk, dan pelakunya selama keadaannya seperti itu adalah lebih dekat kepada 

kekafiran dari pada keimanan, akan tetapi tatkala pernyataan-pernyataan ini kembali 

kepada bab takfir dengan kemestian konsekunsi pernyataan karena ada ihtimal keinginannya 

berdo’a bagi dia dengan kemenangan atas Yahudi atau Amerika atau yang lainnya yang 

suka didegung-degungkan oleh sebagian para khatib yang dungu dalam kondisi-kondisi 

krisis yang dibuat-buat antar berbagai Negara, maka itu tidak halal takfir dengan hal itu saja. 

Semestinya dijelaskan kepadanya lawazim (konsekuensi kemestian) do’anya yang 

kufur, kemudian bila dia iltizam (komitmen) dengannya maka dia telah kafir dan tidak halal 

shalat di belakangnya. 

Adapun sebelum itu, maka sesungguhnya hukum shalat di belakang orang-orang 

semacam dia adalah seperti hukum shalat di belakang penganut bid’ah mukaffirah yang 

mana pendapat-pendapat mereka itu memestikan kekafiran, seperti Jahmiyyah, Qadariyyah 

dan yang lainnya, sedangkan telah lalu perselisihan salaf dalam penerapan vonis kafir 

terhadap individu mereka, serta cabang dari perselisihan ini adalah perselisihan mereka 

tentang hukum shalat di belakang mereka. 

Dan telah lalu ucapan Syaikhul Islam: (Adapun shalat di belakang orang yang 

dikafirkan dengan sebab bid’ah dari kalangan ahlul ahwa, maka di sana mereka telah 

berselisih tentang hukum shalat jum’at di belakangnya, orang yang berpendapat bahwa 

orang itu kafir, maka dia menyuruh untuk mengulang shalatnya. Akan tetapi masalah ini 

berkaitan dengan takfir ahlul ahwa (penganut paham bid’ah), sedangkan orang-orang masih 

berselisih dalam masalah ini). Majmu Al Fatwa 23/195. 

Inilah, sungguh saya telah memberikan rincian dalam hal ini, dan saya kutip ucapan 

para imam dalam hal meninggalkan shalat di belakang mereka dan perintah mereka 

terhadap orang yang shalat (di belakang mereka) karena takut atau taqiyyah untuk 

mengulangi, serta sikap keras banyak dari mereka dalam hal ini (yang saya cantumkan) 

dalam tulisan saya (Mesjid Dlirar dan hukum shalat di belakang wali-wali thaghut dan para 

wakilnya). Dan pendapat yang kuat bagi saya adalah pendapat meninggalkan shalat di 

belakang mereka walau sebagai bentuk hajr mereka untuk membuat mereka jera, 

pengingkaran terhadap mereka dan tidak mengakui mereka atas kebatilan dan 

kemungkarannya yang selalu mereka dengung-dengungkan… 
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Dan sungguh serupa sekali mereka itu dengan sebagian orang-orang yang membela-

bela para thaghut yang telah disebutkan oleh Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdil 

Wahhab saat beliau berkata:  

زعم أن فعلهم هذا لو كان باطال ال خيرجهم إىل الكفر ، فأقل ومن جادل عنهم أو أنكر على من كّفرهم أو ( 
 اهـ.. ) أحوال هذا أنه فاسق ال يقبل خطه وال شهادته وال يصلى خلفه

“Dan siapa yang membela-bela mereka atau mengingkari atau terhadap orang yang 

mengkafirkan mereka atau mengklaim bahwa perbuatan mereka ini walaupun memang 

batil (tetapi) tidak mengeluarkan mereka kepada kekafiran, maka status minimal orang yang 

membela-bela ini adalah fasiq yang tidak diterima tulisannya, dan kesaksiannya serta tidak 

(boleh) shalat di belakangnya…) (Ad Durar As Saniyyah, Kitab Hukum Al Murtad hal: 71). 

Dan ini sangat kuat dengan berbilangnya jum’at dan jama’ah pada zaman kita ini, 

sehingga orang memiliki kelapangan dalam urusannya, dan keberadaan dia meninggalkan 

shalat di belakang mereka itu tidak menyebabkan dia meninggalkan jum’at dan jama’ah. 

Akan tetapi tatkala masalah ini adalah masalah ijtihadiyyah dan salaf sendiri telah 

berselisih dalam hal yang serupa dengannya, maka kami tidak mengingkari orang yang 

shalat di belakang mereka dan tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalat, sebagaimana 

tidak halal bagi seorangpun mengingkari kami atau yang lainnya karena sikap tidak shalat 

di belakang orang-orang semacam mereka, apalagi kalau membid’ahkan atau menuduh 

ghuluw dan takfir karenanya, karena sesungguhnya orang yang mencerna ucapan-ucapan 

salaf dalam tentang orang seperti ini, maka ia akan mendapatkan bahwa mayoritas mereka 

berpendapat untuk meninggalkan shalat di belakang mereka, dan di antara mereka ada 

yang memerintahkan untuk mengulangi shalat. 

Adapun bila si khatib dalam do’anya buat thaghut agar menang, jaya dan lain-lain 

itu tegas-tegasan menyatakan keinginan agar thaghut itu menang atas para muwahhidin 

dari kalangan mujahidin yang menentang pemerintahanya, maka sikap ini termasuk bentuk 

tawalli, dan membantunya atas para muwahhidin dan yang mendukungnya atas mujahidin 

yang berupaya menghancurkan dan menjatuhkan kemusyrikan dan Undang-Undangnya 

untuk merealisasikan tauhid dengan menerapkan syari’at Allah tabaraka wa ta’ala saja dan 

mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada  

Allah saja, serta dari sikap mengikuti arbab yang membuat Undang-Undang cerai berai 

kepada ibadah terhadap Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. 

 Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

 tΒuρ Ν çλ°;uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ …çµ ¯Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ  

“Dan siapa yang tawalli kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia itu tergolong 

mereka”. (Al Maidah: 51) 

Dan para ulama telah menegaskan bahwa membela kaum musyirikin atas kaum 

muwahiddin adalah kekafiran, dan mereka berdalil untuk hal itu dengan dalil-dalil yang 
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banyak sekali yang diambil dari Al Kitab dan As Sunnah dan telah kami paparkan 

sebagiannya ditempat lain.1 

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam 

banyak tempat di kitab Ash Sharimul Maslul (206-207) bahwa pembelaan, jihad dan 

muhArabah (sikap memerangi) itu bisa dengan lisan seagaimana bisa dengan tangan, 

bahkan dengan lisan terkadang lebih kuat dari pada tangan. 

Maka apa gerangan bila hal itu disertai talbies (pengkaburan), tadlies (manipulasi) dan 

pembelaan bagi thaghut dengan dalil-dalil syar’iy dan penuh wahyu, beliau radliyallahu 

‘anhu berkata: 

أهـ ) حماربة باليد ، وحماربة باللسان ، واحملاربة باللسان يف باب الدين أنكى من احملاربة باليد  :احملاربة نوعان (
  ). 385(الصارم املسلول 

(Al muhArabah itu ada dua macam: muhArabah dengan tangan dan muhArabah dengan lisan, 

sedangkan muhArabah dengan lisan dalam masalah dien ini adalah lebih menyakitkan 

daripada muhArabah dengan tangan). Ash Sharimul Maslul 385. 

 Dan sudah maklum bahwa orang yang melakukan hal seperti hal ini, hanyalah 

melakukannya dan menjerumuskan dirinya ke dalamnya seraya dalam keadaan tidak 

dipaksa, sebagai bentuk kemunafikan dan mencari muka di hadapan mereka, karena kalau 

tidak demikian sesungguhnya pemerintah-pemerintah yang ada tidak mengharuskan si 

khatib untuk melakukan hal itu, justru pemerintah itu merasa cukup dengan sesuatu di 

bawah itu berupa do’a apa saja darinya sebagaimana yang bisa disaksikan dari realita 

keadaan banyak para imam dan para khatib. Andai saja pengharusan mereka terhadapnya 

dianggap sebagai ikrah syar’iy, tentulah pada sikap terus menerus dan melampai batas orang 

yang melakukan hal itu dengan melebihi do’a yang mereka paksakan terhadapnya terdapat 

pengguguran alasan ikrah itu. Dan telah lalu dalam syarat-syarat sahnya ikrah dan 

penganggapannya bahwa tidak nampak pada orang yang dipakasa itu sesuatu yang 

menunjukkan pada sikap terus menerus (di atas kekafiran itu). 

Maka bagaimana, sedangkan ilzam (pengharusan) mereka untuk berdo’a itu pada 

dasarnya tidak sampai pada batasan ikrah yang sebenarnya yang denganya diudzur orang 

yang menampakkan sesuatu dari hal-hal yang membinasakan ini. Coba siapa yang memaksa 

si khatib atau si imam itu untuk terus memegang jabatan khatib atau imam tersebut?? 

Dan persis seperti itu dan bahkan lebih buruk, bila si imam atau si khatib itu terang-

terangan memuji Demokrasi mereka (yaitu agama kafir mereka) atau mengajak ikut serta 

dalam (PS = Pesta Syirik) Demokrasi, dan memuji Undang-Undang yang kafir, atau dia 

sendiri ikut serta dalam menerapkan atau membuat Undang-Undang ini, atau dia terolong 

bala tentaranya, ansharnya dan aparat pelindungnya, atau dia tergolong orang yang terjun 

langsung tawalli terhadap mereka atas para muwahhidin serta memberikan laporan-laporan 

(mereka kepada para thaghut), sesungguhnya di antara macam orang jenis ini ada orang-

                                                 
1
 Sebagai contoh dalam hal ini silahkan lihat kitab (Hukmu Muwalati Ahli Isyrak) yang dikenal oleh penduduk Nejd dengan nama (Ad-Dalaa-

il) karena berisi dalil-dalil syar’iy yang banyak tentang hal ini. Para penuntut ilmu di Nejd dahulu menghafalnya di luar kepala. la adalah 

tulisan Syaikh Sulaiman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab (1233H) penulis Kitab Taisiril ‘Aziz Al Hamid Syarh Kitab At 

Tauhid. 
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orang yang menjadi tentara yang selalu hadir lagi sukarela buat mereka serta lebih tulus 

terhadap mereka daripada angkatan bersenjata dan dinas keamanannya yang resmi. 

Dan Allah tabaraka wa ta’ala berfirman: 

ô‰s%uρ tΑ¨“tΡ öΝà6ø‹n= tæ ’Îû É=≈tGÅ3 ø9 $# ÷βr& # sŒÎ) ÷Λä÷èÏÿxœ ÏM≈ tƒ# u «!$# ã�x� õ3 ãƒ $ pκÍ5 é& t“öκtJ ó¡ ç„uρ $ pκÍ5 Ÿξsù (#ρ ß‰ãèø) s? óΟßγ yètΒ 4 ®Lym (#θàÊθèƒs† ’Îû B]ƒÏ‰tn 

ÿ ÍνÎ�ö� xî 4 ö/ä3 ¯Ρ Î) # ]ŒÎ) óΟßγ è= ÷V ÏiΒ 3 ¨βÎ) ©!$# ßì ÏΒ% y` tÉ) Ï�≈ uΖßϑø9 $# tÌ�Ï�≈ s3 ø9 $# uρ ’ Îû tΛ©yγ y_ $ ·èŠÏΗ sd ∩⊇⊆⊃∪    

“Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu 

mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk bersama 

mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya, tentulah kamu 

serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan 

orang-orang kafir di dalam Jahannam,”. (An Nisa: 140) 

Di dalam ayat itu Allah tabaraka wa ta’ala telah menghukumi dengan hukum yang 

nyata bahwa orang yang duduk bersama orang-orang yang membicarakan kekafiran tanpa 

dipaksa, maka sesungguhnya dia itu kafir seperti mereka, dan bahwa Allah subhanahu akan 

mengumpulkannya bersama mereka di Neraka jahanam, tempat kembali mereka di akhirat, 

sebagaimana mereka berkumpul bersamanya dan tidak menjauhi mereka atau berlepas diri 

dari mereka di dunia saat mereka mengucapkan kekafiran tanpa paksaan. 

Syaik Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhmmad Ibnu Abdil Wahab rahimahullah 

berkata:  

اآلية على ظاهرها ، وهو أن الرجل إذا مسع آيات اهللا يكفر ا ويستهزأ ا فجلس عند الكافرين املستهزئني من ( 
أهـ .. ) غري إكراه وال إنكار وال قيام عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه ؛ فهو كافر مثلهم وإن مل يفعل فعلهم

  ). 72(جزء اجلهاد ص  –الدرر السنية يف األجوبة النجدية 
(Ayat ini sesuai dhahirnya, yaitu sesungguhnya seseorang bila mendengar ayat-ayat Allah 

diingkari dan diperolok-olokkan, terus dia malah duduk di sisi orang-orang kafir yang 

memperolok-olokkan itu tanpa paksaan dan tanpa pengingkaran serta tanpa berdiri 

meninggalkan mereka sampai mereka memasuki pembicaraan lain, maka dia itu kafir 

seperti mereka meskipun tidak melakukan apa yang mereka lakukan...) Ad Durar As 

Saniyyah Fil Ajwibah An Najdiyyah Juz Al Jihad 72          

Namun orang dhalim itu malah mengganti ucapan yang telah dikatakan kepada 

mereka, yaitu seharusnya mereka itu memenuhi perintah  Allah ta’ala untuk tidak duduk 

beserta mereka di saat mendengar kekafiran mereka dan sanjungan mereka terhadap 

Undang-Undangnya atau mengajak untuk andil dalam menerapkan atau merencanakan 

serta menerapkan Demokrasinya: Eh, mereka malah duduk-duduk bersama mereka dan 

tidak merasa cukup dengan duduk-duduk dan mendengarkan hal itu dari mereka dalam 

khutbahnya tanpa pengingkaran, bahkan justru mereka menambahkan terhadap hal itu 

sikap mereka menyelisihi perintah Allah dan hukum-Nya, di mana Dia berfirman: 

 s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª!$# tÌ�Ï�≈ s3 ù= Ï9 ’n?tã tÏΖÏΒ÷σçRùQ$# ¸ξ‹Î6y™ ∩⊇⊆⊇∪    

“Dan Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir atas kaum mukminin”. (An Nisa: 

141). 
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Di mana mereka mengedepankan orang-orang yang membicarakan kekafiran dan 

bermakmum terhadap mereka di dalam shalat. 

Di mana di dalam pengedapanan mereka, shalat di belakang mereka dan 

bermakmum terhadap mereka terkandung sikap pemuliaan terhadap kekafiran mereka atau 

pengakuan terhadap mereka atas kekafirannya, yang lebih dahsyat dan lebih nampak dari 

sekedar duduk beserta mereka. Sehingga ia itu masuk secara lebih utama dalam larangan. 

Dan seandainya dalam hal itu tidak ada kecuali keumuman firman Allah tabaraka wa ta’ala: 

“Maka janganlah kamu duduk bersama mereka”. Tentulah dia cukup dalam larangan shalat di 

belakang mereka, karena shalat itu tidak luput dari duduk. 

Sedangainya bahaya di sini; adalah bahwa menyelisihi hal itu adalah masuk dalam 

ancaman “Tentulah kamu serupa dengan mereka” dan ini bukan hanya sekedar terkandung 

batalnya shalat, akan tetapi batal dan runtuhnya keislaman dan tauhid sebagaimana yang 

engkau ketahui. 

Kemudian sesungguhnya para imam dan para khatib yang keadaannya seperti ini, 

sungguh mereka itu bukan bagian dari kita dan kita bukan bagian dari mereka, dan tidak 

ada penghargaan dan tidak ada kehormatan bagi mereka atau untuk shalat di belakang 

mereka. Dan telah lalu hadits yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim Dan An Nasai 

dari Abu Sa’id bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

  .. )إذا كانوا ثالثة ، فليؤمهم أحدهم( 
(Bila mereka bertiga, maka salah seorang hendaklah mengimani mereka…)  

Dan setiap khatib atau imam yang keadaannya seperti mereka, maka dia itu bukan 

bagian dari kaum muslimin, namun dia itu tergolong kaum kafir dan kaum musyrikin serta 

bala tentaranya. 

Dan firman-Nya tabaraka wa ta’ala: “Dan Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-

orang kafir atas kaum mukmin” adalah perintah dan hukum bahwa tidak ada kekuasaan yang 

bersifat dien bagi orang kafir atas orang muslim, dan tidak boleh menjadikannya sebagai 

imam, dan tidak boleh mengedepankan orang kafir atas orang mukmin. 

Allah tabaraka wa ta’ala berfirman seraya mengingkari orang yang menyamakan 

antara orang muslim dan orang kafir: 

÷Πr& |=Å¡ ym tÏ% ©!$# (#θãmu�tI ô_$# ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& óΟßγ n= yèøg ªΥ tÏ% ©!$% x. (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9 $# [ !# uθy™ ôΜèδ$ u‹øt¤Χ öΝ åκèE$yϑtΒuρ 4 u !$ y™ $ tΒ 

šχθßϑä3 øt s† ∩⊄⊇∪    

“Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka 

seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan 

kematian mereka ? amat buruklah apa yang mereka sangka itu”. (Al Jatsiyah: 21) 

Maka apa gerangan dengan orang yang mendahulukan orang kafir atas orang muslim? 

Dan Dia tabaraka wa ta’ala: 

Ÿω ü“ÈθtGó¡ o„ Ü=≈pt õ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# Ü=≈pt õ¾ r& uρ Ïπ ¨Ψyfø9 $#   
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“Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah,” (Al Hasyr: 20) 

Sedangkan kata kerja yang terdapat dalam konteks atau penafian adalah 

mengandung nakirah, sehingga ia sama sekuat ungkapan “Tidak sama”. Makanya ia 

mencakup setiap hal kecuali apa yang dikhususkan dalil. Sedangkan ini adalah berkaitan 

dalam hal menyamakan. 

Maka apa gerangan dengan mengedepankan mereka dan memuliakannya melebihi 

orang muslim dengan memberikan kepada mereka perwalian dan kepemimpinan di dalam 

urusan agama…? 

Dan tidak diragukan lagi bahwa imamah itu terkandung sikap pemuliaan dan 

pengedepanan, oleh sebab itu penghapal Al Qur’an didahulukan di dalamnya. 

Bila mereka sama dalam hal qira’ah (bacaan)nya, maka didahulukan orang yang paling 

alim akan Sunnah, kemudian yang lebih dahulu hijrah, terus paling tua. Ini digariskan oleh 

penutup Nabi, kemudian datang orang yang tidak memiliki bagian (dalam Islam ini), 

mereka mengedepankan kaum musyirikin dan murtadin atas itu semua… enyahlah… 

enyahlah… 

Dan di dalam hadits dituturkan Al Bukhari dalam shahihnya secara ta’liq: 

 )اإلسالم يعلو وال يعلى  ( 
“Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya” 

Dan itu telah lalu… 

Dan Allah ta’ala berfirman terhadap Ibrahim ‘alaihissalam: 

 tΑ$ s% ’ÎoΤÎ) y7è= Ïæ% y` Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$tΒÎ) ( tΑ$ s% ÏΒuρ ÉL −ƒ Íh‘èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “Ï‰ôγ tã t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊇⊄⊆∪     

“Allah berfirman: “Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim 

berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai 

orang yang dhalim.” (Al Baqarah: 124) 

Maka tidak sah bagi muwahhid untuk ridla seraya tidak dipaksa menjadikan orang 

kafir sebagai pemimpinnya di dalam urusan dunianya, apalagi urusan agamanya.  

Sesungguhnya manusia di hari kiamat dipanggil dengan orang-orang yang dia 

bergabung dengannya di dunia, dan mereka digiring di belakang orang-orang yang diikuti 

dan yang dicontohnya, sehingga mereka sama-sama dan berkumpul di tempat kembali, 

sebagimana mereka sama-sama dan berkumpul pada urusan mereka di dunia. Bila buruk ya 

buruk dan bila baik ya baik  

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:  

Πöθtƒ (#θããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒÎ*Î/ ( ôyϑsù u’ ÎAρ é& …çµ t7≈ tFÅ2 Ïµ ÏΨŠÏϑu‹Î/ š�Í×̄≈ s9 'ρ é'sù tβρ â t�ø) tƒ óΟ ßγ t7≈tGÅ2 Ÿωuρ tβθßϑn=ôà ãƒ Wξ‹ÏF sù ∩∠⊇∪   

tΒuρ šχ% x. ’Îû ÿ ÍνÉ‹≈ yδ 4‘yϑôãr& uθßγ sù ’ Îû Íοt�ÅzFψ $# 4‘yϑôãr& ‘≅ |Êr& uρ Wξ‹Î6 y™ ∩∠⊄∪    

“(Ingatlah) suatu hari (yang dihari itu) kami panggil tiap umat dengan pemimpinya, dan barangsiapa 

yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu dan 
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mereka tidak dianiaya sedikitpun. Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini niscaya di 

akhirat (nanti) ia akan, lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (Al Isra: 71-72). 

Mujahid, Qatadah dan yang lainya berkata: (Al Imam adalah orang yang diikuti. 

sehingga dikatakan: Datangkan para pengikut Ibrahim ‘alaihissalam, datangkan pengikut 

Musa ‘alaihissalam, datangkan pengikut syaithan, datangkan pengikut berhala.)… 

Sedangkan ayat ini adalah umum, dan ucapan para ulama di dalamnya sangat 

beragam. Dan keumumannya menjadikan bagi orang yang ridla dengan imamah orang kafir 

dalam shalat bagian dari ancaman ini.  

Di dalam hadis muttafaq ‘alaih tentang melihatnya orang-orang mu’min terhadap 

Tuhannya di hari kiamat, ada ungkapan: 

فيناد مناد ؛ من كان يعبد شيئا فليتبعه ؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ،  :
ما حيبسكم وقد  :فيقال هلم.. حىت يبقى من كان يعبد اهللا :إىل قوله.. ن يعبد الطواغيت الطواغيتويتبع من كا

  . إىل آخر احلديث.. فارقناهم وحنن أحوج منا إليه اليوم :ذهب الناس ؟ فيقولون
Maka sang penyeru, berseru: Siapa yang menyembah sesuatu maka hendaklah mengikutinya. Maka 

orang yang menyembah matahari, mengikuti matahari. Siapa yang menyembah bulan maka dia 

mengikuti bulan, dan orang yang menyembah thaghut maka dia mengikuti thaghut… hingga 

ucapannya: Sehingga tersisalah orang yang menyembah Allah… terus dikatakan kepada mereka: Apa 

yang menahan kalian sedangkan manusia telah pergi? Maka mereka menyatakan: kami telah 

meninggalkan mereka (dahulu) sedangkan kami lebih membutuhkan kepadanya daripada kebutuhan 

kami pada hari ini kepadanya… hingga akhir hadits.  

Dalam hal ini terdapat ancaman yang dahsyat dan tahdzir yang kuat bagi orang yang 

terang-terangan mengikuti aimmatul kufri atau mengekor kepada mereka atau terhadap 

anshar dan auliya mereka. Dia memilih untuk mengikuti mereka dan mengekor 

terhadapnya daripada meninggalkan mereka yang merupakan jalan keselamatan dan 

penghindaran dari mengikuti dan ikut serta dengan mereka di tempat kembalinya pada hari 

kiamat. 

Oleh karena itu kami tidak memandang shalat di belakang orang yang keadaannya 

seperti ini, dan kami memandang sikap menjauhi shalat di belakang mereka adalah 

tergolong lawazim bara’ah kami dari thaghut dan auliyanya. Para imam yang sifatnya seperti 

ini mereka itu pada hakikatnya tergolong wali-wali thaghut dan ansharnya, mereka memilih 

untuk berada di barisan, golongan, jajaran dan hizbnya. Sehingga mereka berada di satu 

lembah dan sisi, sedangkan kami berada di lembah dan sisi yang lain. Kami dan mereka 

adalah dua seteru yang berselisih tentang Rabb mereka dan tentang Tauhid-Nya. 

Kami telah menadzarkan diri kami untuk membentengi syari’at dan tauhid, 

sedangkan mereka telah mengerahkan jiwa dan umur mereka untuk membentengi Undang-

Undang, syirik dan tandid. 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk meninggalkan dan 

menjauhi kaum musyrikin dan agar api kita dengan api mereka tidak saling melihat sebagai 

bentuk sikap yang lebih dalam hal mufaraqah (sikap meninggalkan), saling menjauh dan 

bara’ah, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatan oleh Abu Dawud, At Tirmidzi dan 

Ibnu Majah: 
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  ). ال تراءى نارمها  :يا رسول اهللا  ومل ؟ قال :أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني ، قالوا( 
“Aku berlepas diri dari setiap muslim yang muqim di tengah kaum musyrikin, mereka berkata: Wahai 

Rasulullah, memang bagaimana? Beliau berkata: “Api keduanya tidak saling melihat.” 

Al Imam Ahmad (5/5), An-Nasai dan Al Hakim (4/600), beliau menshahihkannya 

dan disepakati oleh Adz-Dzahabiy, mereka meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam berkata:  

 عز وجل من مشرك بعدما أسلم عمال أو يفارق كل مسلم على مسلم حمرم ، أخوان نصريان ، ال يقبل اهللا(.. 
  ). املشركني إىل املسلمني 

“Setiap muslim atas muslim adalah haram, dua bersaudara yang saling menolong, Allah ‘azza wa 

jalla tidak menerima amalan dari orang musyrik setelah dia masuk Islam sehingga ia meninggalkan 

kaum musyrikin kepada kaum muslimin”. 

Maka bagaimana masuk akal setelah ini kita ridla dengan mereka atau menjadikan 

mereka sebagai imam-imam yang dikedepankan? 

Oleh sebab itu kami suka menampakan terang-terangan biasanya dengan 

meninggalkan shalat di belakang mereka. Dan seandainya kami dikagetkan dengan sesuatu 

dari hal itu di tengah-tengah khutbah orang yang sebelumnya bagi kami adalah mastrul hal, 

maka kami sama sekali tidak keberatan dari memutuskan shalat atau keluar dari khutbah, 

karena sesungguhnya kami sangat senang menampakan bara’ah kami dari thaghut dan 

ansharnya, dan kami bersengaja menampakan permusuhan kami terhadapnya dan terhadap 

wali-walinya yang membelanya dengan lisan atau dengan senjata, sebagaimana itu sikap 

Tha-ifah Manshurah yang nampak di atas perintah Allah yang mana kita mengikuti 

jejaknya. Dan sebagaimana hal itu sebelumnya ditampakan oleh Al Khalil Ibrahim dan 

orang-orang yang bersamanya dan yang berada di atas jalannya dari kalangan para nabi dan 

kaum mu’minin yang telah Allah jadikan sebagai uswah dan qudwan bagi kita dalam hal ini, 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

ô‰s% ôMtΡ%x. öΝ ä3 s9 îοuθó™ é& ×π uΖ|¡ ym þ’Îû zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) tÏ% ©!$# uρ ÿ…çµ yètΒ øŒÎ) (#θä9$ s% öΝ ÍηÏΒöθs) Ï9 $ ¯Ρ Î) (# äτℜu t�ç/ öΝ ä3ΖÏΒ $ £ϑÏΒuρ tβρ ß‰ç7÷ès? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΡö�x� x. 

ö/ä3 Î/ # y‰t/ uρ $ uΖoΨ÷�t/ ãΝ ä3 uΖ÷�t/ uρ äοuρ≡ y‰yèø9 $# â !$ ŸÒ øót7ø9 $# uρ # ´‰t/ r& 4 ®L ym (#θãΖÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÿ…çνy‰ômuρ  

“Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang 

bersamanya tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya: “Sesungguhnya kami telah berlepas diri 

dari kalian dan dari apa yang kalian ibadati selain  Allah, kami ingkari (kekafiran) kalian dan tampak 

antara kami dengan kalian permusuhan den kebencian selama-lamanya sehingga kalian beriman 

kepada  Allah saja”. (Al Mumtahanah: 4) 

Dan terakhir, bila saja meninggalkan shalat di belakang umara yang dhalim yang 

belum keluar dari Islam adalah hal tercela yang telah dihati-hatikan darinya oleh salaf dan 

ulama kita terdahulu, karena dalam sikap itu terkandung macam penentangan dan 

pengusikan akan kekuasaan mereka serta penyerupaan akan thariqah Khawarij yang mana 

mereka itu menentangnya dan meninggalkan shalat di belakang mereka serta mengobarkan 

perang karena sekedar sebagian maksiat yang dilakukan para penguasa itu tanpa mereka 

menampakan kekafiran yang nyata, maka sesungguhnya meninggalkan shalat tersebut pada 
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hari ini di belakang aimmatul kufri dan auliyanya setelah mereka menampakan berbagai 

macam kekafiran yang nyata dan syirik yang nampak adalah menjadi tanda bagi Anshar 

Tauhid dan pengusung Thaifah Dhahirah Manshurah yang tidak perduli dengan orang yang 

menyelisihi dan yang menggembosi. 

Dan bila dalam hal itu terkandung macam penentangan dan pengusikan akan 

pemerintahan para thaghut itu dan kekuasaan para auliya mereka atas urusan dien dan 

dunia kita, maka itulah hal baik yang diharapkan. 

Oleh karena itu kami menampakan dan menjaharkannya serta bersemangat 

terhadapnya sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah ta’ala, serta sebagai 

bentuk perealisasian tauhid-Nya subhanahu dan sebagai bentuk bara’ah dari para thaghut 

dan auliya mereka di mana saja berada dan bagaimanapun status mereka itu. 

Perhatian akan kekeliruan sebagian orang yang tergesa-gesa dan kaum yang ghuluw 

di dalam pengkafiran mereka terhadap orang muslim karena sekedar pujian orang-orang 

kafir terhadapnya atau pujian mereka terhadap akhlaknya. 

Dan yang mesti diingatkan di sini dalam hal kebalikan ini bahwa sesungguhnya 

tidak boleh menetapkan sangsi apalagi menganggap bid’ah atau mengkafirkan dengan 

sebab pujian atau sanjungan orang-orang kafir terhadap akhlak atau metode sebagian 

muwahhidin, selama kaum muwahhidin itu istiqamah di atas millah Ibrahim lagi 

menampakan bara’-nya dari orang-orang kafir atau musyrikin itu, juga pujian itu tidak 

membahayakan mereka atau memalingkannya dari jalan yang benar. 

Dosa apa atas mereka dan dengan sebab kesalahan apa mereka dikecam, terutama 

bila hal itu dikatakan sebagai pujian terhadap metode mereka dalam dakwah dan interaksi: 

Sebagai kebalikan apa yang ditampakan oleh sebagian orang berupa sikap kaku atau celaan 

murni atau lontaran-lontaran yang tidak ilmiyyah dan tidak teratur dengan batasan-batasan 

syari’at. 

Sama saja pujian orang-orang kafir itu muncul atas dasar penerimaan dan sikap 

obyektif ataupun atas dasar tujuan makar, tipu daya dan penggembosan di tengah barisan, 

karena mereka tahu benar bahwa hal ini atas sebagian orang-orang yang akalnya lemah 

akan menjadi fitnah atau faktor pendorong untuk bersikap dengki, aniaya dan hasud. Dan 

yang mana hal itu terkadang membuahkan permusuhan dan perpecahan dan itu adalah apa 

yang selalu diupayakan dan diinginkan oleh orang-orang kafir, dan saya telah mengalami 

hal seperti, serta saya melihat orang yang mencela saudara-saudaranya Al Muwahhidin 

dengan sebab pujian orang-orang kafir terhadap akhlaq mereka dan menjelek-jelekan 

mereka karena sebab pujian kaum kafir terhadap metode mereka dalam bergaul dan 

berinteraksi. Ini adalah termasuk makar musuh-musuh Allah yang dilakukan siang malam, 

seandainya para du’at itu taqwa kepada Allah pada diri mereka dan para ikhwannya, dan 

mereka mau memahami sirah Nabinya shallallahu ‘alaihi wa sallam dan bersabar di atas 

jalannya serta berpandangan jeli akan jalan dan metode-metode kaum Mujrimin dalam 

membuat tipu daya terhadap dakwah dan para du’at, tentulah tipu daya itu tidak 

membahayakan mereka sedikitpun… karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

 βÎ) uρ (#ρ ç�É9 óÁ s? (#θà) −Gs? uρ Ÿω öΝ à2•�ÛØtƒ öΝèδ ß‰ø‹x. $ º↔ø‹x© 3 ¨βÎ) ©!$# $ yϑÎ/ šχθè= yϑ÷ètƒ ÔÝŠÏt èΧ ∩⊇⊄⊃∪     
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“Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan 

kemudlaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.” (Ali 

‘Imran: 120) 

Tarohlah bahwa mereka itu benar jujur dalam pujiannya lagi tidak bermaksud 

membuat tipu daya, maka aib apa atas muwahhid dalam hal itu selama aqidahnya nampak 

lagi jelas dan selama takfir dia terhadap mereka diketahui orang jauh dan dekat serta 

bara’ah-nya dari mereka dan Undang-Undangnya nampak terang. 

Bukankah telah dikatakan bahwa keutamaan itu adalah apa yang disaksikan oleh 

musuh ? (Itu adalah pengaduan yang nampak cacatnya di hadapanmu) 

Bukankah orang-orang kafir Quraisy mensifati Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

dengan Ash Shadiq Al Amin?? dan di dalam Shahih Al Bukhari (Kitab Bad’il Wahyu) ada 

hadits pertanyaan-pertanyaan Heraklius terhadap Abu Sufyan tentang Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam yang mana di dalamnya ada ucapannya: 

إىل  …ال  :فهل يغدر ؟ قال :قال.ال  :فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان( 
ويأمرنا بالصالة .. يقول ، اعبدوا اهللا وحده وال تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم :ماذا يأمركم ؟ قال :قوله

  .. احلديث) والصدق والعفاف والصلة 
“Apakah kalian menuduhnya dusta sebelum mengatakan apa yang dia katakan? Abu 

Sufyan berkata: “Tidak.” Dia bertanya: “Apakah dia berkhianat?” Dia menjawab: “Tidak,” 

hingga pertanyaannya: “Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Dia menjawab: Dia 

berkata: Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan 

sesuatupun dengannya serta tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian...” 

dan dia memerintahkan kami untuk shalat, jujur, menjaga harga diri dan shilaturrahmi). 

Dan di dalam Musnad Al Imam Ahmad dari hadits Abdillah Ibnu “Amr -akan 

datang isyarat ke arah sana- bahwa orang-orang kafir Quraisy selalu mengingatkan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mengancamnya karena beliau mencela tuhan-tuhan mereka, 

dan di dalam hadits itu bahwa beliau lewat ke depan mereka sedangkan mereka sedang 

melakukan hal itu dan beliau memperdengarkan kepada mereka apa yang membuat mereka 

tidak suka, Abdullah berkata: Sehingga orang yang paling dengki sebelum itu membujuk 

rayunya dengan perkataan yang paling baik yang ia dapatkan, sampai-sampai ia 

mengatakan: “Pergilah wahai Abul Qasim.... Pergilah dalam keadaan baik.... demi  Allah 

engkau ini tidak bodoh”.  

Perhatikan ucapannya: (Membujuk rayunya dengan perkataan yang paling baik yang 

ia dapatkan). Dan seperti hal itu apa yang Allah ta’ala sebutkan dalam kitabnya berupa 

ucapan sebagian penghuni penjara kepada Nabiyyullah Yusuf sedangkan mereka itu 

berlainan agama dengan Yusuf: 

 $ ¯Ρ Î) š�1t�tΡ zÏΒ tÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩⊂∉∪     

“Sesungguhnya Kami memandang kamu Termasuk orang-orang yang pandai (mena’birkan mimpi).” 

(Yusuf: 36) 

Dan: 



172     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

ß#ß™θãƒ $ pκš‰r& ß,ƒ Ïd‰Å_Á9$#   

“(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): “Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya,” 

(Yusuf: 46) 

Dan itu dikarenakan mereka melihat keadaan, akhlak dan perilakunya.  

Juga ucapan istri Al Aziz tatkala jujur mengaku: 

tΑ$ s% O$ tΡ r& …çµ ›?Š uρ≡ u‘ tã  ÏµÅ¡ ø� ¯Ρ …çµ ¯Ρ Î) uρ zÏϑs9 š Ï%Ï‰≈¢Á9 $# ∩∈⊇∪     

“Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), dan sesungguhnya dia 

termasuk orang-orang yang benar.” (Yusuf: 51) 

Dan sirah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya sarat dengan contoh 

hal itu. Al Bukhari meriwayatkan dalam Ash-Shahih di (Kitab Manaqib Al Anshar) dari 

hadits Aisyah radliyallahu ‘anhu pada kisah hijrah Abu Bakar radliyallahu ‘anhu menuju 

Habasyah serta jiwar (perlindungan) Ibnu Ad Dughnah baginya dan mengembalikannya ke 

Mekkah, dan di dalamnya ada ucapan Ibnu Ad Dughnah terhadap Abu Bakar:  

إن مثلك يا أبا بكر ال يخُرج وال ُيخَرج ، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ( 

  ) 3905) (الحديث .. ، فأنا لك جار ، ارجع واعبد ربك  ببلدك

(Sesungguhnya orang sepertimu tidak (layak) keluar dan dikeluarkan, sesungguhnya engkau 

mengusahakan (mendatangkan) sesuatu yang tidak ada dan menyambungkan hubungan 

(shilaturrahmi), menanggung beban tanggung jawab, menjamin tamu, membantu yang dalam 

kesusahan, maka aku adalah pelindung bagimu kembalilah dan sembahlah Tuhanmu di negerimu). 

(3905) 

Dan seperti hal itu juga apa yang diriwayatkan Al Bukhari dalam (Kitabul Jihad was 

Siyar) dalam kisah penawanan Khubaib Al Anshariy, dan di dalamnya ada pujian Bintul 

Harits Ibnu ‘Amir terhadap Khubaib saat beliau menjadi tahanan di tengah mereka, terus 

beliau meminjam pisau dari untuk mencukur kemaluannya, maka wanita itu 

meminjamkannya, kemudian beliau mengambil anak wanita itu saat ibunya lengah, wanita 

itu berkata: (Saya dapatkan dia telah mendudukan anak itu di atas pahanya, sedangkan 

pisau itu di tangannya, maka saya tersentak dengan sentakan yang diketahui Khubaib pada 

wajahku), Khubaib berkata: Kamu takut saya membunuhnya? saya tidak mungkin 

melakukan hal itu. Wanita itu berkata: (Demi Allah saya tidak melihat tawanan yang lebih 

baik Khubaib, demi Allah sesungguhnya saya telah melihatnya suatu hari makan anggur 

segar di tangannya, sedangkan dia itu dibelenggu besi dan di Mekah itu tidak ada buah-

buahan) (3045). 

Dan menelusuri hal itu adalah sangat panjang dan yang menjadi bukti dari hal itu 

adalah sangat nampak.  

Dan di sisi lain juga, tidak selayaknya bagi orang yang berakal memperdulikan atau 

menoleh celaan musuh-musuh Allah dan kaki tangan mereka terhadap salah seorang 

ikhwan tauhid, atau menengok pada tuduhan-tuduhan yang mereka labelkan terhadapnya, 

seperti tuduhan tasyaddud (bersikap mempersulit), atau ta’ashshub (fanatik) dan takfiriy atau 

kasar atau teroris atau tuduhan lainnya, selama dengan label-label ini mereka dicela karena 
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sebab hal-hal kebenaran pada posisinya yang terpuji, karena dalam banyak tempat di Kitab-

Nya Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengajarkan sikap keras dan kasar terhadap musuh-

musuh-Nya yang memerangi dien-Nya dan terhadap kaum munafiqin serta orang-orang 

lainnya yang tidak suka terhadap  syari’at-Nya. Dia Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

$ pκš‰r'̄≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9 $# Ï‰Îγ≈ y_ u‘$¤� à6ø9 $# tÉ) Ï�≈ oΨßϑø9 $# uρ õá è=øñ$# uρ öΝ Íκö� n= tã  

“Hai Nabi jihadilah orang-orang kafir dan kaum munafiqin, dan bersikap keraslah terhadap mereka”. 

(At Taubah: 73) 

Dan firman-Nya: 

$ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= ÏG≈ s% šÏ% ©!$# Ν ä3 tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$¤� à6ø9 $# (#ρ ß‰Éfu‹ø9 uρ öΝ ä3ŠÏù Zπ sàù= Ïñ  

“Hai orang-orang yang beriman perangilah orang-orang kafir disekitar kamu dan hendaklah mereka 

menemui kekerasan dari padamu”.  (At Taubah: 123) 

Dan firman-Nya: 

Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ…çµ yètΒ â !# £‰Ï© r& ’n?tã Í‘$¤� ä3 ø9 $# â !$ uΗxqâ‘ öΝ æηuΖ÷�t/  

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras 

terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka”. (Al Fath: 29) 

Dan firman-Nya: 

Ÿωuρ šχθä↔sÜ tƒ $ Y∞ÏÛöθtΒ àá‹Éótƒ u‘$¤� à6ø9 $# Ÿωuρ šχθä9$ uΖtƒ ôÏΒ 5iρ ß‰tã ¸ξø‹̄Ρ āωÎ) |=ÏGä. Οßγ s9  Ïµ Î/ ×≅ yϑtã ìx Î=≈ |¹ 4 āχÎ) ©!$# Ÿω 
ßì‹ÅÒãƒ t�ô_r& tÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩⊇⊄⊃∪     

“Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak 

menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang 

demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 

berbuat baik,” (At Taubah: 120) 

Dan dia berfirman dalam mensifati ahli dakwah tauhid dan ansharuddin: 

t∃öθ|¡ sù ’ÎA ù'tƒ ª!$# 5Θöθs) Î/ öΝ åκ™: Ïtä† ÿ…çµ tΡθ™6 Ït ä† uρ A' ©!ÏŒr& ’ n?tã tÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# >ο̈“Ïãr& ’n?tã tÍ�Ï�≈ s3 ø9 $# šχρß‰Îγ≈ pg ä† ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ÿωuρ tβθèù$ sƒ s† 

sπ tΒöθs9 5ΟÍ← Iω 4 y7Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ sù «!$# ÏµŠÏ? ÷σãƒ tΒ â !$ t± o„ 4 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠÎ= tæ ∩∈⊆∪    

“Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 

mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mu’min yang bersikap kasar 

terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 

yang suka mencela “. (Al Maidah: 54)  

Dan ayat-ayat Al Qur’an lainnya... 

Sirah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya sarat dengan praktek-

praktek amaliy akan hal itu dan sangat panjang menelusurinya… 

Semua itu disyari’atkan di tempat dan posisinya, dan tidak apa-apa bagi seorangpun 

untuk mengikuti dan mencontoh serta mempraktekannya, akan tetapi yang menjadi dosa 

atas orang-orang yang tafrith dan taqshir di dalamnya serta lemah dari menegakkannya 
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adalah dia mencela orang-orang yang menegakkannya, mencibir mereka dan mencela 

mereka karenanya dan dengan sebabnya, itu adalah pengaduan yang aibnya nampak (jauh) 

darimu. Dan tidak layak bagi orang yang berakal menghiraukan celaan selama orang-orang 

yang dimaksud itu berada di atas minhaj Nabi mereka shallallahu ‘alaihi wa sallam, lagi 

berpegang teguh pada Millah Ibrahim, mencontoh tuntunan salaf mereka lagi tidak 

cenderung kepada ifrath atau tafrith. Dan saya tegaskan batasan penting ini, karena 

sesungguhnya sebagian orang yang menyimpang dari Minhajun Nubuwwah kepada ifrath 

atau tafrith ini serta berbuat aniya kepada diri dan dakwah mereka dengan hal itu engkau 

bisa melihat mereka menghibur diri mereka dengan hal seperti ini yang kami ingatkan 

dengannya di sini, padahal tidak ada penghiburan bagi mereka dengan hal seperti ini 

selama mereka itu telah melakukan hal itu dengan tangan mereka sendiri dan aniaya 

terhadap dakwahnya dengan penyimpangan-penyimpangan dan sikap ngawurnya, justeru 

hiburan (‘azaa) dengan hal itu hanyalah bagi orang yang mengupayakan dirinya untuk 

istiqamah di atas manhaj dakwah para Nabi, merekalah orang-orang yang berbuat baik yang 

dijanjikan kemenangan dan kebersamaan oleh Allah tabaraka wa ta’ala, Dia berfirman: 

zƒ Ï%©!$# uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝ åκ̈] tƒ Ï‰öκs] s9 $ uΖn=ç7ß™ 4 ¨βÎ)uρ ©!$# yì yϑs9 tÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩∉∪    

“Dan orang-orang berjihad untuk (mencari keadilan) kami, benar-benar akan Kami tunjukan kepada 

mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya  Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat 

baik “.  (Al ‘Ankabut: 69) 

 Dan selama mereka itu termasuk para pewaris dakwah para Nabi dan Rasul, maka 

mereka itu mesti mendapatkan sebagian konsekuensi logis warisan ini. Dahulu Fir’aun 

berkata tentang Musa ‘alaihissalam:  

 þ’ÎoΤÎ) ß∃%s{r& βr& tΑÏd‰t7ãƒ öΝ à6oΨƒÏŠ ÷ρ r& βr& t�Îγ ôàãƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# yŠ$ |¡ x� ø9 $# ∩⊄∉∪    

“Sesunguhnya aku khawatir dia akan menukar agama kalian atau menimbulkan kerusakan di muka 

bumi” (Al Mukmin: 26) 

Dan sebelumnya pernah dikatakan kepada Nuh dan kaum mu’minin para 

pengikutnya: 

$ tΒ š�1t�tΡ āωÎ) # \�t± o0 $oΨn= ÷V ÏiΒ $ tΒuρ š�1t�tΡ š�yèt7̈? $# āωÎ) šÏ% ©!$# öΝ èδ $ oΨä9 ÏŒ#u‘ r& y“ÏŠ$ t/ Ä“ù& §�9 $# $ tΒuρ 3“ t�tΡ öΝ ä3 s9 $ uΖøŠn= tã ÏΒ ¤≅ ôÒ sù ö≅ t/ 

öΝ ä3 –ΨÝàtΡ šÎ/ É‹≈ x.    

“Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina 

di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan 

apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta” (Hud: 27) 

Dan orang-orang kafir Quraisy juga mensifati Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa 

beliau ini menganggap bodoh pemikiran mereka, mencela nenek moyang mereka, menghina 

dien mereka, memecah belah persatuan mereka dan memaki tuhan-tuhan mereka1 padahal 

beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah mencela nenek moyang mereka dan apa yang 

mereka ibadati dengan celaan begitu saja, karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah melarang 

dari melakukan hal itu selama itu menjadi pintu yang bisa mendorong orang kafir untuk 

                                                 
1
  Lihat musnad Imam Ahmad hadits No: 7036  Tahqiq Ahmad Syakir 
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mencela Allah secara aniaya tanpa ilmu, dan juga sesungguhnya di antara yang mereka 

ibadati itu adalah malaikat dan orang-orang saleh yang tidak boleh dicerca, akan tetapi bila 

beliau menelanjang alihah mereka yang batil dan menampakan bahwa ia tidak bisa 

mendatangkan manfaat dan madlarat dan tidak bisa menolong mereka sedikit pun, serta 

mengajak untuk kufur terhadapnya dan bara’ dari peribadatannya, menjelaskan kesesatan 

nenek moyang mereka dalam mengada-ada dan mereka-rekanya, dan menghati-hatikan dari 

taqlid terhadap mereka atau mencela sikap mengikuti mereka atas hal itu, maka mereka 

menjadikan hal itu sebagai celaan, dan mereka mengatakan: Dia telah menghina tuhan-

tuhan kami, mencerca nenek moyang kami dan memecah belah persatuan kami. 

Dan begitulah para pewaris mereka dari kalangan kaum musyrikin Undang-Undang 

dan para penyembah UUD hari ini, bila kami menjelaskan kebusukan Undang-Undang 

mereka, kami tampakan kekafiran dan kontradiksinya, kami hati-hatikan dari aturan-aturan 

mereka yang sama sekali bukan berasal dari Allah, dan kami jelek-jelekan dia dan para 

pembuatnya, maka mereka mengatakan tentang kami: Kaum militan, Khawarij, 

Takfiriyyun dan para teroris… yang membangkang terhadap dien mereka (Undang-

Undang). Dan mereka mencap dakwah jihad dan kekafiran kami terhadap mereka sebagai 

tindakan yang tidak syar’iy (tidak sah) yaitu tidak sesuai Undang-Undang, dan mereka 

menuduh kami sebagai pemecah belah persatuan nasional mereka yang bersipat 

berhalaisme lagi jahiliyyah1 persis apa yang dikatakan kaum musyrikin Quraisy (Dia 

memecah belah persatuan kami (Hati mereka sangat serupa) 

Tidak ada dosa seorangpun dari kalangan muwahhidin dalam satupun dari 

tuduhan-tuduhan itu semuanya selama mereka itu berjalan di atas tuntunan Nabi mereka 

shallallahu ‘alaihi wa sallam lagi tidak cenderung kepada ifrath atau tafrith. Sungguh itu adalah 

tuduhan-tuduhan para penentang tauhid dan para pemeluknya sejak dulu yang saling 

mewarisi satu sama lain di setiap zaman, seolah satu sama lain saling mewasiatkan hal itu: 

(# öθ|¹#uθs? r&  Ïµ Î/ 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Πöθs% tβθäî$ sÛ    

“Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang di katakan itu sebenarnya mereka adalah kaum 

yang melampaui batas” (Adz-Dzariyat: 53). 

Di samping ini sesungguhnya mayoritas apa yang dicela oleh musuh-musuh Allah 

sebagaimana apa yang telah engkau saksikan terhadap sebagian para pemula yang intisab 

kepada dakwah tauhid adalah semangat mereka dan sikap kerasnya yang berlebihan yang 

terkadang tidak terkontrol dengan batas-batasan syari’at, atau karena penempatannya 

bukan pada tempatnya di mana hal itu menggiringnya pada sikap mempersulit dan 

mempersempit diri pada sebagian apa yang telah Allah lapangkan di dalamnya pada 

kesempatan lainnya, atau hal-hal semacam ini… 

Inilah, meskipun hal yang wajib atas penyeru dakwah ini adalah menanggulanginya 

dan tidak membiarkan atau mengakunya karena khawatir menjadi penyebab tercorengnya 

wajah dakwah yang bersih ini atau menjadi biang penyebab orang lari darinya, sedangkan 

keberadaan hal seperti itu di dalam barisan adalah tidak aneh, dan jarang orang selamat 

darinya terutama pada fase-fase pertama belajar dan pengalamannya, dan saya tidak 

membebaskan diri saya dari hal itu, sungguh pernah saya mengalami sikap kasar dan tidak 

                                                 
1
 Dalam hal ini kami punya tulisan berjudul “Al Farqul Mubin Baina Tauhid Wathaniyyiin wa Tauhidil Mursalin” yang kami tulis di penjara. 
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lembut yang semoga Allah mengampuni dosa saya itu, saya selalu ingat orang yang tulus 

memberikan masukan tentang sesuatu dari masalah ini, dan tidak layak menolak nasehat 

karenanya, karena peringatan itu bermanfaat bagi saya, mereka dan seluruh kaum 

muslimin: 

ö�Ïj.sŒuρ ¨βÎ*sù 3“ t�ø.Ïe%!$# ßì x�Ζs? šÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# ∩∈∈∪     

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-

orang yang beriman.” (Adz Dzariyat: 55) 

Sedangkan orang yang ma’shum adalah orang yang dijaga Allah ta’ala. 

Yang jelas bagaimanapun jarang sekali setiap perkumpulan selamat dari hal seperti 

ini, bahkan sesuatu dari hal itu telah ada di generasi terbaik namun Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam sama sekali tidak mengakui dan tidak mendiamkannya, akan tetapi beliau berupaya 

keras untuk mengingkari dan menanggulanginya saat seorang laki-laki mengadukan kepada 

beliau bacaan panjang Imamnya di dalam shalat, sampai-sampai orang itu keluar dari shalat 

subuh karenanya, Abu Mas’ud Al Anshariy berkata: Saya tidak pernah melihat Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam marah dalam suatu wejangan yang melebihi kemarahannya saat 

itu, beliau berkata:  

  . احلديث رواه مسلم.. ) يا أيها الناس إن منكم منفرين( 
(Wahai manusia sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari (orang lain dari) 

HR Muslim.  

Akan tetapi di antara yang wajib diketahui dan diperhatikan serta dijaga di sini 

adalah bahwa mayoritas metode-metode yang dicela atas sebagian duat tauhid itu terkubur 

beserta kekeliruan-kekeliruan lainnya di dalam sisi yang dibawa oleh para pemuda itu, 

berupa pembelaan terhadap tauhid, penegakan akan hal itu serta sikap bara’ah dari syirik 

dan para pelakunya. Ini adalah dasar penilaian kami terhadap ahlut tauhid, dan tidak halal 

sama sekali mengenyampingkan keutamaan yang agung ini, dan bagian yang penting yang 

kartu lembarannya melebihi berat puluhan lembaran dosa, maksiat dan kesalahan, dengan 

sebab sebagian kekeliruan yang mana ia itu termasuk hal furu’, dan itu bisa hilang bagi 

orang-orang yang ikhlas dengan pencarian ilmu, pengalaman dan kematangan serta dengan 

nasihat dan pembenahan dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pengarahan 

mereka atau orang-orang yang menangani urusan mereka atau orang-orang yang bergaul 

langsung dengan mereka. Dan itu adalah sesuatu yang selalu kami upayakan dengan 

karunia Allah. Dan lembaran ini membahas bagian dari hal itu, sebagaimana yang engkau 

lihat.  

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah memiliki risalah yang sangat bagus 

dalam awal jilid keempat Majmu Fatawa beliau yang telah kami isyaratkan di awal pasal ini, 

di mana di dalamnya beliau membela Ahlul Hadits dan Ansharus Sunnah, dan beliau 

menyebutkan kritikan lawan-lawan mereka terhadap mereka dan celaan ahlul kalam wal bida’ 

terhadap sebagian mereka. Kecintaan beliau terhadap ahlul hadits dan keberadaan beliau 

sebagai ansharus sunnah tidaklah menghalangi beliau dari mengakui keberadaan sebagian 

kritikan dan kekeliruan, dan mengakui keberadaannya, dan beliau tidak merasa tidak enak 

terhadap seseorang dalam mengeritik kekeliruannya, sebagai bentuk kesungguhan dari 
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beliau untuk merubah dan meluruskannya, sebagaimana beliau membantah berbagai 

tuduhan lainnya yang diadakan-adakan.  

Kemudian berkata ditengah itu seraya membandingkan antara dua kelompok (4/20): 

(Dan bila kita bandingkan antara dua kelompok -yaitu ahlul hadits dan ahlul kalam-, yang 

mencela ahlul hadits dan ahlul jama’ah dengan tuduhan hasywul qaul (leterlek/harfiyah), 

hanyalah menuduh mereka dengan kurangnya pengetahuan atau kurangnya pemahaman. 

Adapun yang pertama adalah dengan bentuk mereka berhujjah dengan hadits-hadits dlaif 

atau palsu atau dengan atsar-atsar yang tidak pantas dijadikan hujjah.  

Dan adapun yang kedua adalah dengan keberadaan mereka itu tidak memahami 

makna hadits-hadits yang shahih, bahkan bisa jadi mereka memiliki dua pendapat yang 

saling kontradiksi dan mereka tidak mengetahui jalan keluar dari itu. Dan masalahnya 

kembali kepada dua hal: Bisa jadi tambahan ungkapan yang tidak berfaidah yang diduga 

bahwa ia berfaidah seperti hadits-hadits palsu, dan bisa saja ungkapan-ungkapan yang 

berfaidah tapi mereka tidak memahaminya. Jadi mengikuti hadits itu membutuhkan: 

Pertama terhadap keshahihan hadits, dan kedua terhadap pemahaman maknanya, seperti 

mengikuti Al Qur’an. Sehingga ketimpangan itu masuk terhadap mereka karena sebab 

meninggalkan salah satu dari dua muqaddimah itu, dan orang yang mencela mereka dari 

kalangan manusia hanyalah mencela dengan sebab hal ini.  

Dan tidak diragukan lagi bahwa hal ini ada pada sebagian mereka, mereka berhujjah 

dengan hadits-hadits dalam masalah-masalah (ushul dan furu) dan dengan atsar-atsar yang 

diada-adakan serta cerita-cerita yang tidak shahih, dan mereka menyebutkan dari Al Qur’an 

dan hadits apa yang tidak mereka pahami maknanya, dan bisa jadi mereka mentakwilnya 

dengan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan menempatkannya bukan pada 

tempatnya. 

Kemudian mereka dengan manqul (atsar) yang dlaif dan dengan pemahaman yang 

rendah ini terkadang mengkafirkan, menganggap sesat dan membid’ahkan orang-orang dari 

tokoh-tokoh umat ini dan menganggap bodoh mereka. Pada sebagian mereka terdapat tafrith 

dalam al haq dan aniaya terhadap manusia yang mana sebagian sikap itu bisa jadi berupa 

kekeliruan yang diampuni, dan bisa jadi kemungkaran dan ucapan kebohongan, dan bisa 

jadi tergolong bid’ah dan kesesatan yang mengharuskan sangsi-sangsi yang besar. Maka hal 

ini tidak diingkari kecuali oleh orang jahil atau dhalim, dan saya sungguh telah melihat 

berbagai keajaiban1 dari hal ini.  

Akan tetapi mereka itu bila dibandingkan dengan yang selain mereka dalam hal itu 

adalah seperti kaum muslimin bila di bandingkan dengan para pemeluk agama-agama lain. 

Dan tidak diragukan lagi bahwa pada banyak kaum muslimin terdapat kedhaliman, 

kebodohan, bid’ah dan fujur yang tidak diketahui kecuali oleh Dzat yang mengetahui segala 

sesuatu, akan tetapi setiap keburukan yang ada pada sebagian kaum muslimin, maka hal itu 

pada selain mereka adalah lebih banyak. Dan setiap kebaikan yang ada pada selain mereka, 

                                                 
1
 Perhatikan ucapannya ini dan keselarasannya terhadap keadaan sebagian orang-orang yang intisab kepada dakwah tauhid dari kalangan 

para pemula dan orang-orang yang bersemangat tinggi dan yang lainnya. Sungguh saya telah melihat juga keajaiban-keajaiban darinya. Dan 

pengobatan hal seperti ini dan pelurusannya adalah hal yang mendorong apa yang kami tulis di sini akan tetapi masalahnya adalah seperti 

apa yang beliau katakan setelahnya…. 
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maka ia di tengah kaum muslimin adalah lebih tinggi dan lebih besar. Dan begitulah ahlul 

hadits bila dibandingkan dengan selain mereka…)  

Kemudian beliau mulai membandingkan antara dua kelompok, dan beliau jelaskan 

bahwa ahlul hadits -walaupun mendapatkan kritikan- memiliki keistimewaan yang berlipat-

lipat atas lawan-lawan mereka dari kalangan ahlul kalam dan kelompok-kelompok lainnya 

yang menyimpang dari garis kebenaran ahlul haq, dan pada kalangan khusus mereka 

bahkan kalangan awamnya terdapat keyakinan dan ilmu yang bermanfaat yang sedikitpun 

dari hal itu tidak ada pada para Imam ahli kalam, dan bahwa kekeliruan-kekeliruan lawan 

mereka adalah melebihi kekeliruan-kekeliruan mereka dari berbagai sisi karena kebersihan 

ushul mereka…  

Dan beliau rahimahullah berbicara panjang dalam hal itu, sungguh ia sangat 

berharga… silahkan rujuk ke sana.  

 Begitulah keadaannya dalam hal apa yang dikritikan terhadap sebagian pengikut 

dakwah yang penuh berkah ini, sesungguhnya celaan yang dilontarkan terhadap mereka 

berupa kekeliruan sebagian para pemula di antara mereka, tidaklah berarti apa-apa bila 

dibandingkan dengan kesesatan-kesesatan yang membinasakan berupa penyimpangan-

penyimpangan yang ada di musuh-musuh dan lawan-lawan mereka.  

 Dan hal yang menjadi pujian berupa hal-hal furu’ yang ada pada lawan-lawan 

mereka, ia itu ada pada pengikut dakwah ini terutama (pada) kalangan orang-orang yang 

matang ilmunya di dalam dakwah ini (dengan keberadaan) yang lebih sempurna, lebih 

tinggi, lebih besar, lebih nampak dan lebih jelas. Dan itu adalah karunia Allah yang Dia 

berikan kepada orang yang dia kehendaki.  

 Karena sesungguhnya di antara faktor pendorong pancaran ilmu dan pemahaman, 

serta sebab terpenting keberlangsungannya hidayah dan taufiq adalah taqwa kepada Allah 

tabaraka wa ta’ala dan taat kepada Rasul-Nya serta nushrah tauhid-Nya sebagaimana 

firman-Nya:  

3(#θà) ¨? $# uρ ©!$# ( ãΝ à6ßϑÏk= yèãƒ uρ ª!$# 3 ª!$# uρ Èe≅ à6Î/ > ó x« ÒΟŠÎ= tæ    

“Dan bertaqwalah kepada  Allah,  dan Allah mengajarimu” (Al Baqarah: 282) 

Dan firman-Nya:  

βÎ) (#θà) −Gs? ©!$# ≅ yèøg s† öΝä3 ©9 $ ZΡ$ s%ö�èù  

“Jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan” (Al Anfal: 29) 

Dan Firman-Nya:  

(βÎ) uρ çνθãè‹ÏÜ è? (#ρ ß‰tGôγ s?   

“Dan jika kamu mentaati-Nya tentu engkau mendapat petunjuk”. (An Nur: 54) 

Dan Firman-Nya:  

zƒ Ï%©!$# uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝ åκ̈] tƒ Ï‰öκs] s9 $ uΖn=ç7ß™ 4 ¨βÎ)uρ ©!$# yì yϑs9 tÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩∉∪   

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridlaan) kami, benar-benar akan kami tunjukan 

kepada mereka jalan-jalan kami” (Al Ankabut: 69) 
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 Sebagaimana di antara sebab penguncian hati dan terhalangnya pemahaman serta 

dicabutnya pemahaman dan ilmu yang mendorong lawan-lawan dan musuh-musuh 

dakwah ini untuk bersikap ngawur di dalam lembah-lembah kejahilan, kebutaan dan 

kesesatan, adalah diam diri duduk-duduk dan tidak melibatkan diri dalam pembelaan 

tauhid ini, sebagaimana firman-Nya:  

(#θàÊu‘ βr'Î/ (#θçΡθ ä3 tƒ yì tΒ É#Ï9# uθy‚ø9 $# yì Î7èÛuρ 4’ n?tã öΝ ÍκÍ5θè= è% óΟßγ sù Ÿω šχθßγ s) ø� tƒ  

“Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah dikunci 

mati, maka mereka tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan berjihad)” (At Taubah: 87) 

Dan firman-Nya:  

 (#θàÊu‘ βr'Î/ (#θçΡθ ä3 tƒ yì tΒ É#Ï9# uθy‚ø9 $# yì t7sÛuρ ª!$# 4’ n?tã öΝ ÍκÍ5θè= è% óΟ ßγ sù Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂∪    

“Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan  Allah mengunci mati hari 

mereka, maka mereka tidak mengetahui (Akibat perbuatan mereka)” (At-Taubah: 93). 

 

 

***** 
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( 5 )   

Mengkafirkan Orang Yang Tidak Membai’at Imam Tertentu 

 

 

Termasuk kekeliruan yang sangat buruk dalam takfir juga adalah takfir orang yang 

tidak membai’at imam tertentu seraya berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Muslim 

dalam Shahihnya: 

 من ما ت وليس يف رقبته بيعة مات ميتة جا هليه
“Siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada bai’at, maka dia mati secara Jahiliyyah” 

Dan dengan apa yang diriwayatkan Muslim juga: 

 فمات فميتة جاهلية من فارق اجلماعة شربا
“Siapa yang meninggalkan jama’ah, terus dia mati, maka matinya mati ‘ala Jahiliyyah “. 

Terus mereka jadikan mati ‘ala jahiliyyah itu sebagai kekafiran yang mengeluarkan 

dari millah. Padahal ia itu adalah lafadh yang tidak sharih atas penunjukan terhadap hal itu, 

bahkan mengandung banyak kemungkinan, sehingga wajib memahaminya dengan 

berlandaskan pancaran nash-nash yang muhkam (baku) yang menjelaskan maksudnya, 

sebagaimana hal itu diberlakukan secara umum terhadap nash-nash yang muhtamal lagi 

mutasyabih (mengandung kesamaran). Dan penjelasan ini akan datang pada bahasan dalil-

dalil yang dilalah-nya muhtamal lagi tidak qath’iy terhadap maksud kekafiran. 

Maka kita melihat dalam dalil-dalil syar’iy yang menjelaskan hal ini ternyata kita 

mendapatkan bahwa orang yang membangkang lagi memberontak terhadap Jama’atul 

Muslimin dan imamnya adalah tidak keluar dari Islam dengan sebab hal itu saja. Sungguh  

Allah ta’ala telah berfirman:  

βÎ) uρ Èβ$ tGx� Í← !$ sÛ zÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# (#θè= tGtGø%$# (#θßsÎ=ô¹r'sù $ yϑåκs] ÷�t/ ..... $ yϑ̄Ρ Î) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷zÎ) (#θßsÎ=ô¹r'sù t ÷t/ ö/ä3 ÷ƒ uθyz r&   

“Dan bila dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah di 

antara dua (kelompok itu)... “Hingga firman-Nya “Sesungguhnya orang-orang mu’min itu 

bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian”. (Al Hujurat: 9-10) 

 Allah Subhanahu Wa Ta’ala menamakan mereka kaum mukminin walaupun mereka 

itu bughat (orang-orang yang membangkang), maka ini adalah qarinah yang menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan Jahiliyyah di dalam hadist itu adalah sesuatu yang di bawah 

kekafiran yang mengeluarkan dari Millah berupa maksiat dan sifat-sifat serta kebiasaan-

kebiasaan yang tercela. Dan disifati dengan hal itu sebagai bentuk kecaman terhadap status 

dosa yang memecah persatuan dan jama’ah kaum muslimin, serta sebagai bentuk tanfier 

(penjauhan orang) darinya karena di dalamnya terdapat penyerupaan dengan orang-orang 

jahiliyyah yang tidak dipersatukan oleh satu imam atau satu jama’ah, yang mana mereka itu 

kelompok-kelompok yang terpecah belah, dan kabilah-kabilah yang saling bertengkar, yang 

satu sama lain saling menghajar dan saling memerangi. 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    181 
 

Dan dikuatkan bahwa lafadh (Jahiliyyah) telah sering datang dalam pemakaian syari’at 

untuk maksiat-maksiat yang di bawah kekafiran dan kemusyrikan, sebagaimana di dalam 

firman-Nya: 

tβö�s%uρ ’Îû £ä3 Ï?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_§�y9 s? yl•�y9 s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρW{ $#  

“Dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah bertabarruj seperti tabarruj Jahiliyyah 

pertama”. (Al Ahzab: 33) 

Tabarruj adalah termasuk akhlak para wanita pada zaman Jahiliyyah, dan ia itu 

bukan kekafiran yang mengeluarkan dari millah dengan sendirinya. 

Dan di antara hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ath Thabraniy dalam Al 

Ausath dengan isnad yang hasan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:  

 )  اخلمر أم اخلبائث ، ومن شرا مل يقبل اهللا منه صالة أربعني يوما ، فإن مات وهي يف بطنه مات ميتة اجلاهلية ( 
“Khamar itu adalah ibu segala perbutan buruk, dan siapa yang meminumnya maka Allah tidak akan 

menerima darinya shalat empat puluh hari, sedangkan bila dia mati sedangkan khamar itu ada di 

dalam perutnya, maka dia mati dengan mati Jahiliyyah.” 

Sedangkan minum khamr tanpa istihlal itu bukan kekafiran. 

Dan di antara hal itu adalah perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kepada Abu 

Dzar tatkala ia mengejek seorang laki-laki dengan sebab ibunya: 

 رواه البخاري يف كتاب اإلميان.. ) أعريته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية( 

“Apakah engkau mengejek dia dengan sebab ibunya? Sesungguhnya kamu adalah orang yang 

terdapat sifat kejahiliyyahan pada dirimu.” Di riwayatkan oleh Al Bukhariy dalam Kitabul 

Iman, dan beliau menambahkan dalam Kitabul Adab (Bab Ma Yunha ‘Annis Sibab Walla’ni):  

 )كان بيين وبني رجل كالم ، وكانت أمه أعجمية ، فنلت منها ( 
“Terdapat pertengkaran antaraku dengan seorang laki-laki, sedangkan ibunya seorang ‘ajam, maka 

saya mencela ibunya,” dan celaan ini yaitu ucapan Abu Dzar (wahai anak wanita hitam)”. 

Sebagaimana dalam riwayat lain, adalah maksiat dan secara pasti bukan kekafiran, oleh 

sebab itu Al Bukhari menerapkan satu bab dalam Shahih beliau pada Kitabul Iman (Bab 

maksiat-maksiat itu termasuk urusan Jahiliyyah, dan pelakunya tidak dikafirkan dengan 

sebab melanggarnya kecuali dengan sebab syirik, berdasarkan ucapan Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam:  

 )إنك امرؤ فيك جاهلية ( 
“Sesungguhnya engkau adalah orang yang terdapat sifat kejahiliyahan pada dirimu” dan firman  

Allah tabarakah wa ta’ala: 

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï� øótƒ βr& x8u�ô³ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡ sŒ yϑÏ9 â !$ t± o„  

“Sesungguhnya  Allah tidak mengampuni penyekutuan pada-Nya, dan dia mengampuni (dosa) yang 

di bawah itu bagi orang yang di kehendaki-Nya”) (An Nisaa: 48). Dan di dalamnya beliau 

menyebutkan hadist Abu Dzar kemudian firman  Allah ta’ala: 
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βÎ) uρ Èβ$ tGx� Í← !$ sÛ zÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# (#θè= tGtGø%$# (#θßsÎ=ô¹r'sù $ yϑåκs] ÷�t/  

“Dan bila dua kelompok kaum muslimin saling berperang maka damaikanlah di antara mereka 

berdua”. (Al Hujurat: 9) 

Dan beliau berkata: (Allah menamakan mereka sebagai kaum muslimin). Selesai                

Ibnu Hajar berkata dalam Kitabul Adab (Bab Maa Yunhaa Anis Sibab Walla’ni) 

tentang lafadh Jahiliyyah dalam hadits Abu Dzar (Dan ada kemungkinan dimaksud 

dengannya di sini adalah kejahilan, yaitu padamu terdapat kejahilan) selesai Dari Fathul 

Bari. 

Dan di antara hal itu adalah apa yang ada dalam Shahih Muslim dari ucapan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

 )من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية ( 
“Siapa yang mati sedang dia belum pernah berperang dan tidak membisikan dirinya untuk berperang, 

maka dia mati dengan mati Jahiliyyah”.  

Sedangkan meninggalkan berperang itu bukanlah suatu kekafiran, dan mati 

Jahiliyyah di sini bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari millah dengan dalil firman 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

āω “ ÈθtGó¡ o„ tβρ ß‰Ïè≈ s) ø9 $# zÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# ç�ö� xî ’Í< 'ρ é& Í‘ u�œØ9 $# tβρ ß‰Îγ≈ yfçRùQ$# uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# óΟÎγ Ï9≡ uθøΒr'Î/ öΝ ÍκÅ¦à�Ρ r& uρ 4 Ÿ≅ āÒ sù ª!$# 

tÏ‰Îγ≈ yfçRùQ$# óΟ Îγ Ï9≡ uθøΒr'Î/ öΝ ÍκÅ¦à�Ρ r& uρ ’ n?tã tÏ‰Ïè≈s) ø9 $# Zπ y_u‘yŠ 4 yξä.uρ y‰tãuρ ª!$# 4 o_ ó¡ çt ø:$#  

“Tidaklah sama antara yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak memiliki udzur dengan 

orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melabihkan orang-

orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atau orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada 

masing-masing mereka  Allah menyajikan surga” (An Nisa: 95). 

Perhatikanlah bagaimana Allah telah menjelaskan bahwa di antara orang-orang 

yang tidak ikut berjihad tanpa alasan ada orang-orang mu’min, ketidakikutsertaan mereka 

di dalam jihad itu tidak mencabut nama iman dari mereka dan bahwa Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala telah menyediakan surga kepada orang-orang yang tidak ikut berjihad dan kepada 

para mujahidin karena keimanan mereka, meskipun para mujahidin itu lebih besar 

tingkatannya. 

 Maka nampak dari ini semua bahwa syari’at menggunakan lafadh ini pada maksiat-

maksiat yang mana meninggalkannya termasuk iman yang wajib, dan melanggarnya 

tergolong kejahilan yang di bawah kekafiran yang mengeluarkan dari millah. Dan bila 

ternyata lafadh ini telah ada penggunaannya sesekali pada perbuatan yang merupakan 

bagian dari kekafiran jahiliyyah, sebagaimana dalam firman-Nya ta’ala: 

zΝ õ3 ßssùr& Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $# tβθäóö7tƒ 4 ôtΒuρ ß|¡ ômr& zÏΒ «!$# $ Vϑõ3 ãm 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖÏ%θãƒ ∩∈⊃∪    

“Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada 

(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin,” (Al Maidah: 50) 
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Maka lafadh ini sebagaimana yang telah kami katakan telah menjadi bagian dari 

lafadh-lafadh yang muhtamal (memiliki banyak kemungkinan) yang wajib dipahami dengan 

berlenterakan nash-nash yang menjelaskannya. 

Dan sudah maklum bahwa mencari-cari nash-nash yang mutasyabihah lagi muhtamal, 

memilih-milihnya serta mengambil itu saja tanpa mengembalikannya kepada nash yang 

muhkam lagi menjelaskannya berupa Ummul Kitab adalah tergolong metode orang-orang 

sesat lagi ahli bid’ah, sebagaimana telah Allah ta’ala sebutkan dalam kitabnya. 

$ ¨Βr'sù tÏ%©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θè=è% Ô\ ÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®K uŠsù $ tΒ tµ t7≈t± s? çµ ÷ΖÏΒ u !$ tóÏGö/ $# Ïπ uΖ÷GÏ� ø9 $# u !$ tóÏGö/ $# uρ  Ï& Î#ƒ Íρ ù's?    

“Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesataan, maka mereka mengikuti sebagian 

ayat-ayat yang Mutasyabihah untuk menumbuhkan fitnah dan untuk mencari-cari ta’wilnya” (Ali 

Imran: 7). 

Dan begitu juga ancaman dengan lafadh-lafadh yang muhtamal, yang di antaranya: 

(Mati Jahiliyyah). 

Ini… Dahulu saya pernah berdebat dengan sebagian Ghulatul Mukaffirah (orang-

orang yang ghuluw di dalam takfir) seputar hadits bab ini, dan mereka ini berkeyakinan 

bahwa itu adalah Kufur Akbar, serta atas dasar ini mereka mengajak (orang) untuk 

membaiat amir mereka, dan siapa yang tidak membaiatnya maka mereka vonis kafir, setelah 

penegakkan hujjah terhadapnya tentang hal itu dan bahwa mereka itulah Jama’ah Al Haq 

yang sejengkalpun tidak boleh ditinggalkan, dan kalau tidak maka matinya ‘ala jahiliyyah!!! 

Inilah ucapan mereka, saya sangat berupaya untuk mendengar langsung dari mereka 

dan tidak lewat perantaraan seorangpun. 

Dan pada hari itu pula saya berdalil dengan apa yang telah lalu, dan dengan Sabda 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap Hudzaifah setelah pertanyaanya:  

فاعتزل تلك الفرق  ولو أن تعض على أصل شجرة حىت يدركك املوت (  :فإن مل يكن للمسلمني مجاعة وال إمام
  ). وأنت على ذلك 

“Bila kaum muslimin tidak memiliki jamaah dan iman? Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam 

berkata: “Tinggalkan firqah-firqah itu walau kamu menggigit kuat akar pohon sampai kamu menemui 

kematian sedangkan engkau tetap di atas hal itu” 

Di dalam hadits ini ada faidah bahwa sah saja keislaman seseorang walaupun tidak 

adanya Jama’atul Muslimin dan imam mereka yang umum lagi memiliki tamkin, dan bahwa 

keabsahan keislaman itu tidak ada hubungannya dengan pembai’atan imam tertentu atau 

amir tertentu saat pecah belahnya Jama’atul Muslimin. 

Dan kalau ada kaitanya tentulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan 

Hudzaifah tatkala bertanya: “Bila kaum muslimin tidak memiliki jama’ah dan iman?” untuk 

membentuk jama’ah baginya atau tandhim dan membai’at bagi dirinya atau bagi yang 

lainnya sebagai imam, dan kalau tidak maka dia mati ‘ala jahiliyyah, dan sudah ma’lum 

bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memerintahkan kepada sesuatupun dari hal-hal 

itu di dalam jawaban-jawabannya terhadap Hudzaifah yang sering bertanya dalam masalah 



184     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

ini serta meminta rincian sebagai bentuk keseriusannya untuk mengetahui keburukan 

karena khawatir terjatuh ke dalamnya, sebagaimana perkataannya: 

 ).كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن أقع فيه ( 

“Orang-orang bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang kebaikan, sedangkan 

saya bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir saya terjatuh ke dalamnya”. 

Seandainya tidak membaiat imam saat tidak adanya Jama’atul muslimin dan imam 

mereka adalah keburukan atau kekafiran, tentulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

menghati-hatikan darinya dan tentulah beliau menjelaskan kepadanya, karena tidak boleh 

mengakhirkan bayan dari waktu yang dibutuhkan.  

Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah makhluk yang paling perhatian terhadap 

umatnya, beliau tidak meninggalkan sedikitpun dari kebaikan yang bisa mendekatkan 

mereka ke surga melainkan beliau telah menunjukkan mereka terhadap hal itu, dan tidak 

meninggalkan sedikitpun dari keburukan yang bisa mendekatkan mereka kepada api neraka 

melainkan beliau menghati-hatikan mereka darinya, maka apa gerangan dengan kekafiran 

dan kemusyirikan yang membuat kekal pelakunya di neraka? 

Dan saya juga berdalil atas hal itu dengan kisah Abu Bashir, Abu Jandal dan orang-

orang yang bersamanya tatkala mereka menetap di tempat antara Makkah dan Madinah dan 

mereka tidak memiliki kemungkinan dari membai’at Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

(dari) bergabung dengan Jama’atul Muslimin dengan sebab syarat yang terjadi antara Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan orang-orang kafir Quraisy pada perjanjian Hudaibiyyah. 

Dan mereka tetap dalam kondisi seperti itu hingga akhirnya Quraisy menggugurkan syarat 

itu dan mereka bisa bergabung ke Madinah. (Lihat Khabarnya dalam Shahih Al Bukhari 

(kitab Asy Syuruth) (Bab Asy Syuruth Fil Jihad wal Mushalahah Ma’a Ahlil Harbi) Hadits 

No. 2731-2732. 

Adapun Abu Bashir, maka beliau meninggal dunia ditempat itu sebelum memiliki 

kesempatan itu. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun tidak mengingkari mereka atas hal itu, 

apalagi mengkafirkannya. Beliau juga tidak pernah menghukumi Abu Bashir bahwa dia 

sudah mati ‘ala Jahiliyyah… Seandainya sesuatu dari hal yang mereka lakukan itu adalah 

kekafiran tentulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengakui mereka, dan tidak 

mungkin beliau menerimanya dalam syaratnya bersama Quraisy, sedangkan beliau 

shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling wara’ dan paling bertakwa kepada Allah 

tabaraka wa ta’ala. 

Para ulama telah berdalil bahwa Abu Bashir tidak berada dalam wilayah Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan tidak pula bergabung dengan jama’atul muslimin, dengan 

keberadaan bahwa Quraisy tidak menekan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tidak pula 

menuntut beliau dengan diyat orang ‘amiriy yang telah dibunuh Abu Bashir tatkala Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam mengembalikannya kepada Quraisy bersamanya dan bersama 

satu orang lagi yang lari, padahal keduanya adalah kafir mu’ahid, namun tatkala Abu Bashir 

ini tidak berada dibawah wilayah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tidak bergabung 

(berkoalisi) dengan jama’atul muslimin maka apa yang diperbuatnya itu tidak membebani 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tidak terikat dengan perjanjian beliau dengan Quraisy.  
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Namun dalil-dalil itu semua tidak mempan meyakinkan kaum Ghulat itu, hingga 

akhirnya saya hujjah mereka dengan hadits:  

 )احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ( 
“Hasan dan Husein itu penghulu para pemuda ahlul jannah”1 

Sedangkan Hasan radliyallahu ‘anhu itu telah meninggal dalam keadaan tidak 

membai’at imam pada zamannya, bahkan beliau bersama orang-orangnya khuruj 

terhadapnya… Maka apakah beliau mati jahiliyyah? 

Dan apa beliau kafir dengan hal itu? 

Bagaimana bisa sedangkan Ash Shadiqul Mashduq telah mengabarkan bahwa dia 

adalah penghulu para pemuda surga? 

Maka mereka terputus hujjahnya dan tidak mendapatkan jawaban… karena mereka 

telah berada antara dua api yang salah satunya lebih panas dan lebih pahit dari yang 

satunya lagi. 

Mereka harus pilih apakah mengkafirkan penghulu para pemuda ahli surga -kita 

berlindung kepada Allah-!!! 

Atau mereka meninggalkan madzhab mereka yang mana mereka bangun di atasnya 

salah satu ushul jama’ah mereka, terus mengakui bahwa itu bukan kekafiran… 

TANBIH 

Dan apa yang pantas dingatkan di sini yaitu kesalahan orang yang mengaggap dosa 

setiap orang yang tidak membaiat imamnya yang telah dia baiat pada kondisi istidh’af. 

Bagi orang yang mau mengharuskan dirinya untuk membai’at orang dari kalangan 

kaum muslimin yang dia anggap telah memenuhi syarat-syarat Khilafah dan berupanya 

untuk berperang bersamanya karena dia memiliki kekuasaan dan nushrah-nya untuk 

menegakkan dienullah di bumi ini, akan tetapi dia tidak boleh mengganggap dosa orang 

lain yang menyelisihinya atas dasar ijtihadnya, atau orang yang tidak membai’at imamnya, 

terutama telah ada dari macam imam yang telah memiliki tamkin ini banyak sekali, dan 

sebelumnya telah dibai’at mereka itu sebelum yang lainnya, dan masing-masing mengklaim 

dirinya yang paling berhak dalam hal itu dan menuntut bai’at bagi dirinya, dan berdalil 

dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

  ).. فوا ببيعة األول فاألول وأعطوهم حقهم  :قال  إنه ال نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر ، قالوا فما تأمرنا ؟(.. 

“Sesungguhnya tidak ada Nabi setelah aku dan akan ada banyak Khalifah,”Para sahabat bertanya: 

“Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau berkata,”Penuhilah bai’at yang pertama 

kemudian seterusnya, dan berikanlah kepada mereka haknya”  

Sedangkan kaum muslimin dalam kondisi istidl’af mereka berada di antara 

penganggapan dosa oleh mereka dan oleh yang lainya, ini bila mereka selamat dari takfir 

orang-orang yang pertama!!! 

                                                 
1
 HR At Tirmidzi dan Al Hakim (3/166-167) dan yang lainnya. At Tirmidzi berkata (hadits Hasan Shahih) dan ia memiliki jalan-jalan yang 

sampai pada batasan mutawatir sebagaimana yang dituturkan Al Munawwi dalam Faidlul Qadir.  
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Padahal sesungguhnya imam masing-masing dari mereka itu tidak memilki tamkin, 

tidak mempunyai syaukah (kekuatan) dan juga ia bukan junnah (perisai) berlindung 

dengannya setiap orang yang membai’atnya, maka atas dasar apa dia mengharuskan kaum 

muslimin untuk membai’atnya? Sedangkan ada dalam hadits shahih Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, bahwa beliau berkata tentang sifat imam yang mengemban tanggung jawab atas 

ahlul Islam:  

  . ي ومسلم وغيرهمارواه البخار ) إنما اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به (.. 

“Imam itu hanyalah perisai yang (orang) berperang di belakangnya dan berlindung dengannya”. (HR 

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya). 

Maknanya: Bahwa Al Imam itu (suatu yang) dijadikan pelindung, dan bahwa dia itu 

tempat keterjagaan dan perlindungan bagi rakyat. Dia itu bagaikan perisai dan tameng bagi 

mereka, karena sesungguhnya orang yang berlindung di balik perisai berarti dia itu telah 

menjaga dirinya dari serangan musuh. 

An Nawawi berkata: (Yaitu seperti perisai, karena ia menghalangi musuh dari 

menyakiti kaum muslimin, menghalangi manusia dari (menyakiti) satu sama lain, dan 

melindungi keutuhan Islam, serta ditakuti oleh manusia dan ditakuti kekuasaannya). 

Dan ini telah ditafsirkan dengan apa yang disyaratkan oleh para Fuqahah, berupa 

kewajiban Khalifah di antaranya menjaga keutuhan (jama’atul muslimin), menunaikan hak-

hak kaum muslimin, menegakkan apa yang menjadi kewajiban mereka berupa penegakkan 

jihad, menjaga dien mereka dan kepentingan-kepentingan dunia mereka, sehingga bila ia 

terhalang dari menegakkan hal itu, baik karena ia tertawan atau ia itu dicekal, atau lemah 

atau yang lainnya, maka ia itu tercopot dan tidak dianggap sebagai Imam atau Khalifah. Dan 

begitu juga andai dia itu mustadl’af (tertindas) lagi tidak memiliki daya dan kekuatan, maka 

bagi kelompok mana saja boleh rela dia menjadi amirnya, walau dalam kondisi istidla’fnya, 

akan tetapi dia tidak boleh -sedangkan kondisinya seperti ini- mengharuskan kaum 

muslimin untuk membaiatnya, dan menjadikannya sebagai imam tertinggi atau khalifah 

atas seluruh kaum muslimin atau dia sendiri tidak kuasa akan urusannya dan urusan 

keluarganya sedikitpun di bawah payung hukum para thaghut dan penindasan mereka. 

Apalagi dari status mampu menjadi perisai bagi kaum muslimin lainnya. 

Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari (Sabdanya: “Imam itu hanyalah perisai (junnah) 

dengan jim berharakat, karena ia menghalangi musuh dari menyakiti kaum muslimin dan 

menahan tindakan aniaya satu sama lain, dan yang dimaksud dengan imam adalah setiap 

orang yang menegakkan urusan-urusan kaum muslimin). 

Dan Al Qalqsyandiy berkata dalam Ma-aatsirul Anaaqah Fi Ma’alimil Khilafah: Dan 

kebiasaan yang berlaku semenjak awal Islam dan seterusnya adalah penggunaan nama 

Khalifah atas setiap orang yang menegakkan urusan kaum muslimin dengan penegakan 

yang menyeluruh) (1/13). 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Minhajus Sunnah: (Siapa yang 

berpendapat bahwa orang menjadi imam dengan persetujuan seseorang atau dua atau 

empat orang, sedangkan mereka itu tidak memiliki kemampuan dan kekuatan, maka dia itu 

telah salah). (1/141). 
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( 6 )   

Pembatasan Firqah Najiyah Hanya Pada Kumpulan Atau Jam’ah Atau Partai Atau 

Kelompok Tertentu Di Antara Umum Kaum Muslimin 

 

 

Di antara kesalahan yang sangat buruk dalam takfir juga adalah pembatasan Firqah 

Najiyah pada kumpulan, atau jama’ah atau partai atau kelompok tertentu di antara umum 

kaum muslimin, dan mengkafirkan selainnya atau memvonis binasa (bid’ah) mereka. 

Sunguh telah datang hadits yang mengabarkan perpecahan umat ini dan yang 

memberi kabar gembira terhadap Al Firqah An-Najiyah dari berbagai jalan dan dishahikan 

oleh banyak ulama, di dalamnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan:  

أن اليهود افرتقوا على إحدى وسبعني فرقة ، كلها يف النار إال واحدة ، وافرتقت النصارى على اثنني وسبعني فرقة  
 ”كلها يف النار إال واحدة ، وستفرتق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة ، ويف لفظ 

 ..”هذه امللة ستفرتق  :ويف آخر “تفرتق أميت

“Bahwa Yahudi telah pecah menjadi 71 golongan, semuanya di neraka kecuali satu saja, dan Nashara 

telah pecah menjadi 72 golongan kecuali satu saja, serta umat ini akan pecah menjadi 73 golongan 

kecuali satu saja,” dan dalam satu lafadh “umatku akan pecah” dan dalam riwayat lainnya 

“Millah ini akan pecah...” 

Dan dalam satu riwayat: 

 )ما أنا عليه وأصحايب (  :ويف رواية أخرى) اجلماعة (  :قال} الناجون  :أي{ من هم ؟ ! ؛ فقيل يا رسول اهللا 
“Dikatakan “Wahai Rasulullah…! Siapa mereka itu? (Yaitu: Orang-orang yang selamat),” Maka  

beliau berkata: (“Al Jama’ah),” dan dalam riwayat lainnya: (Sesuatu yang mana aku dan para 

sahabatku berada di atasnya). Riwayat yang akhir ini di dlaifkan oleh sebagai ulama dan 

dihasankan oleh ulama lainnya, di antaranya adalah At Tirmudzi. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Hadits ini adalah shahih lagi masyhur di 

dalam As Sunnan dan Al Masanid, seperti Sunnan Abu Dawud, At Tarmidzi, An Nasai, dan 

yang lainnya). Majmu Al Fatawa cetakan Dar Ibnu Hazm 3/215. 

Al Hafidh Ibnu Katsir berkata dalam Tafsirnya: (Hadist pemecahan umat menjadi 

tujuh puluh sekian diriwayatkan dari jalan-jalan yang banyak).  

Dan sungguh saya telah mendengar orang-orang yang ngawur dari kalangan yang 

berafiliasi kepada kelompok-kelompok atau (dari) kalangan yang intisab kepada jama’ah 

tertentu, dan anehnya sebagiannya adalah dari jama’ah-jama’ah Irja’ yang secara dusta 

mengaku salafy, dia bersikap wara’ dari mengkafirkan para thaghut dan tidak bersikap wara’ 

dari menyatakan perang atas setiap orang yang berupaya untuk menjihadi para thaghut itu 

atau dia itu tidak ragu-ragu dari bersikap bara’ dari setiap orang yang mengkafirkan para 

thaghut itu walaupun orang itu tergolong penganut Islam pilihan. 
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Saya telah mendengar dan melihat mereka menggiring kandungan hadist ini dan 

sebutan Al Firqah An Najiyah –yang lazim darinya menurut mayoritas mereka kebinasaan 

selainya– terhadap panutan-panutan mereka, syaikh-syaikh mereka serta jama’ah-jama’ah 

mereka sendiri. Dan seseorang di antara mereka bahagia bila mendapatkan ucapan-ucapan 

ulama tentang ahli hadits dan bahwa mereka itulah Al Firqah An Najiyah; terus dia terbang 

dengan hal itu sambil mengira bahwa mereka itu adalah jama’ahnya dari kalangan para 

pengaku salafiy karena sekedar pertengkaran dan saling dengki di antara mereka atas 

perniagaan pentahqiqkan manuskrif-manuskrif hadist. 

Dia lupa atau pura-pura lupa bahwa Ahlul Hadits yang mana ucapan-ucapan mereka 

itu dijadikan sebagai dalil, semacam Imam Ahlissunnah Ahmad Ibnu Hanbal, Sufyan Ats 

Tsauri dan yang lainya, mereka itu tidak pernah diam dari kemungkaran atau bid’ah-

bida’ah para penguasa, mereka tidak ber-mudahahah dengan mengorbankan dien mereka 

terus memejamkan mata dari sesuatu kebatilan para penguasa itu, dan mereka menaggung 

resiko disiksa, dipenjara dan berbagai ujian karena hal itu. 

Dan (Dia lupa atau pura-pura lupa) bahwa ahlul hadits itu berpaling dari pintu-pintu 

penguasa dan jabatan-jabatan mereka, serta mengingkari terhadap orang yang menjabat 

suatu dari jabatan-jabatan mereka, menilainya sebagai cacat yang membuat riwayat 

haditsnya dipertanyakan dan menghajrnya, sedangkan itu pada masa-masa kekhilafahan 

dan penaklukan-penaklukan Islam.1  

Di waktu di mana para pengaku salafiy hari ini berguguran dan berlomba-lomba 

(mendekati) pintu-pintu para thaghut dan jabatan-jabatan syirik dan berhalaisme mereka. 

Dan dia lalai (tidak ingat) bahwa Ahlul Hadits di generasi pertama tidak hanya 

cukup menggoreskan pena dalam lembaran-lembaran dalam rangka membela hadits Al 

Masththafa shallallahu ‘alaihi wa sallam, akan tetapi mereka menggoreskan bukti-bukti jihad 

terbesar dalam rangka membela Islam dan kaum muslimin, dengan darah-darahnya. Di 

mana mereka meriwayatkan dengan darah-darah mereka kisah-kisah medan pertempuran 

dan jalan-jalan istisyhad. Dan semoga Allah merahmati Al Imam Abdullah Ibnul Mabarak 

saat berkata: 

  لعـلمت أنك بالعبادة  تلعـب  يا عابد احلرمني لو أبصرتنا           

                                                 
1
 Dan contoh-contoh akan hal itu adalah banyak, silahkan lihat sikap sebagian salaf terhadap Az Zuhry karena sebab dia masuk kepada 

khalifah-khalifah dan sikap Ibnu Mubarak terhadap Ismail Ibnu ‘Ulayyah saat dia menjabat qadli, dan syair yang beliau ucapan dalam 

rangka mengingkarinya. 

Dan yang lucu sesungguhnya para pewaris Murji’ah dan para pengekor ulama pemerintah menyerang kami habis-habisan dan selalu 

menghujat kami tatkala kami meminjam ujung bait syair Ibnul Mubarak “Zalla Himaar Ilmi Fith Thiin (Kedelai Ilmu terpeleset di tanah)” dan 

kami menyediakannya sebagai judul bagi ungkapan-ungkapan yang kami tulis sebagai reaksi marah karena dienullah dan karena ikhwan 

kami kaum muwahhidien yang dihalalkan darahnya oleh para syaikh jahat dengan sebab jihad mereka dan perang mereka terhadap orang-

orang kafir, para syaikh jahat itu telah menjadikan jihad terhadap orang-orang kafir sebagai bentuk sikap memerangi Allah dan Rasul-Nya 

dan sebagai bentuk penebaran kerusakan di muka bumi serta sebagai bentuk terror terhadap orang-orang yang mereka sebut sebagai Al 

Aaminiin (orang-orang yang diberi jaminan keamanan)!! dari kalangan murtaddin, kafirin dan kaum musyrik harbi, semua itu dalan rangka 

mencari ridla raja mereka dan auliyanya dari kalangan orang-orang Amerika. 

Dan saya tidak tahu bila Ibnul Mubarak mengucapkannya terhadap Ibnu ‘Ulayyah karena sekedar beliau menjabat sebagai qadli pada masa 

Khilafah!! maka apa yang akan beliau katakan terhadap pada syaikh itu?? andaikata beliau melihat penyimpangan-penyimpangann dan 

kerancuan-kerancuan mereka serta mengetahui pembai’atan para syaikh itu terhadap para thaghut dan pelegalannya terhadap berbagai 

kemusyrikan mereka seperti tawalli kepada kaum musyirikin dan negara-negaranya, tawalli kaum murtaddin dan undang-undangnya serta 

dukungannya kepada mereka dalam memerangi para mujahidin di bawah payung kesepakatan-kesepakatan yang mereka namakan 

“Memerangi Terorisme” dan yang lainya, itu semuanya ada pada mereka! sampai-sampai mengenakan salib pun (adalah hal-hal biasa)!! 

dan bukan kekafiran juga bukan kemusyrikan!. 
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  من كان خيضب جيده بدموعه           فـنحورنا بدمائـنا تتخضـب
  أو كان يتعب خيله يف  باطل            فخيولنا  يوم الكريهة  تتعـب
  ريح العبري لكم وحنن عبرينا            وهج السنابك والغبار األطيب

Wahai ‘Abidal Haramain andai engkau melihat kami… 

Tentu engkau mengetahui bahwa engkau bermain-main dengan ibadah 

Siapa yang pipinya basah dengan air mata 

Maka leher kami berlumuran dengan darah kami 

Atau dia melelahkan kudanya dalam kebatilan 

Maka kuda-kuda kami lelah di hari penuh debu 

Angin semerbak bagi kalian, sedangkan wangian kami 

Kepulan telapak kuda dan debu yang wangi… 

Hingga akhir bait syairnya… 

Dan sudah maklum juga sikap Al Izz Ibnu Abdissalam terhadap para penguasa zamannya. 

Juga sikap-sikap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah terhadap para penguasa Tartar 

dan fatwa- fatwanya perihal pengkafiran Tartar dan jihad melawan mereka serta yang lain-

lainnya. 

Sungguh tidak malu orang-orang yang mengaku salafiy ini dari mengutarakan dan 

menyebutkan dalam jajaran para tokoh Al Firqah An Najiyah ini nama-nama para pentolan 

Jahmiyyah dan Murji’ah pada masa sekarang yang telah membancikan agama ini, 

mengkerdilkannya dan menundukannya buat kepantingan para penguasa. Mereka 

menjadikan para thaghut kekafiran itu sebagai Imam (Pemimpin) kaum mukminin, mereka 

berikan kepadanya kepatuhan dan bai’at, mereka rela menjadi bala tentara yang setia dan 

pemberi saran yang tulus baginya. 

Namun demikian dia itu menjadikan orang-orang semacam itu  sebagai tokoh-tokoh 

Al Firqah An Najiyah bahkan (sebagai) Ath Thaifah Al Manshurah!! dikarenakan mereka 

itu -hebat sekali- telah memerangi -seperti yang dia tuturkan- syirik kuburan!! bid’ah-bid’ah 

tashawwuf!! dan hal lainnya yang tergolong hal yang tidak mempengaruhi politik-politik 

atau kekafiran para thaghut itu. Dan tidak apa-apa atas mereka serta tidak masalah baginya 

bila mereka menghidupkan dan melegalkan syirik Hukum, Undang-Undang dan UUD 

dengan fatwa-fatwa dan pengkaburan-pengkaburan mereka itu1 !!! 

Sebagaimana saya telah melihat sebagian orang-orang yang ghuluw mengklaim hal 

itu pada jama’ah-jama’ah mereka, dan atas dasar ini mereka tawaqquf perihal keislaman 

selain golongan mereka atau mengkafirkan setiap orang yang berada di luar jama’ah 

                                                 
1
 Silahkan contoh Dari hal itu lontaran Rabi’ Ibnu Hadi Al Madkhaliy dalam kitabnya (Ahlul Hadits Hum Ath Thaifah Al Manshurah An 

Najiyah), di mana dia menuturkan di antara kalangan yang termasuk Ahluth Thaifah Al Manshurah nama-nama orang dan jama’ah-jama’ah 

yang sebagian mereka itu telah menjual dien mereka kepada para penguasa dengan bentuk bai’atnya kepada para thaghut itu, dan 

sebagian mereka dari kalangan yang melegalkan (pemilu) atau yang ikut serta dalam parlemen-parlemen kufur di negara-negara murtad. 

Dan yang paling minimal kejahatan dan keburukannya adalah orang yang mencap para Muwahhidin yang menjihadi para thaghut sebagai 

Khawarij dan Takfiriy di waktu yang mana dia meremehkan kekafiran para thaghut dan menganggapnya ringan di mana dia jadikan 

kemusyrikan mereka, pembuatan hukum yang mereka lakukan serta kekafiran mereka yang nyata sebagai kufrun duna kufrin??! 
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mereka. Karena mereka itu telah meninggalkan (Al Jama’ah), sedangkan menurut mereka ini 

adalah kekafiran?? 

Dan termasuk jenis itu juga orang yang mensifati jama’ahnya atau menamakannya 

dengan nama Jama’atul Muslimin dengan hujjah bahwa ia adalah Al Jama’ah Al Haq dan Al 

Firqah An Najiyah dan selain mereka termasuk golongan yang binasa. 

Dan orang-orang yang ghuluw yang paling minimal keburukannya adalah orang 

yang engkau lihat memperlakukan setiap orang yang keluar dari kelompoknya atau di luar 

batasan jama’ahnya: dengan perlakuan terhadap orang-orang kafir, dia gugurkan hak-hak 

keislaman mereka serta menghalalkan kehormatannya atau melampaui aturan-aturan Allah 

tentang mereka, dia tidak menjaga dzimmah dan hak syar’iy pada mereka, walaupun dia itu 

saat dimintai kejelasan tentang hal itu, maka dia itu tidak terang-terangan mengkafirkan 

mereka. Dan ini semua termasuk kebatilan dan kesesatan yang nyata di mana kami berlepas 

diri di hadapan Allah darinya. 

Dan ia termasuk jenis yang telah lalu, yaitu takfir orang yang tidak memba’at imam 

tertentu, karena sesungguhnya sebagian pemegang pendapat ini berhujjah juga perihal 

kekafiran orang yang meninggalkan jama’ah mereka dengan hadits Muslim:  

 )من فارق اجلماعة فمات فميتٌة جاهلية (.. 
“Siapa yang meninggalkan jama’ah terus dia mati, maka (dia) mati jahiliyyah,” Kemudian mereka 

mempersulit dan mempersempit suatu yang telah Allah lapangkan di mana mereka 

membatasi lafadh jama’ah di sini terhadap jama’ah mereka. Sedangkan telah lalu jawaban 

atas masalah acaman dengan mati jahiliyyah dan bahwa indikasinya terhadap kekafiran 

adalah tidak jelas. 

Dan begitu juga keadaannya di sini berkaitan dengan ancaman yang ada dengan 

neraka bagi selain penganut Al Firqah An Najiyah dari kalangan umat Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka sesungguhnya ia juga tidak terang indikasinya terhadap 

takfir. Dan sudah maklum bahwa sekedar ancaman dengan neraka tidak menunjukan kekal 

di dalamnya, sedangkan orang yang boleh (secara hukum) keluar dari neraka walau setelah 

sekian lama diadzab di dalamnya, maka dia itu tidak tergolong kalangan yang binasa secara 

muthlaq, bahkan justru dia tergolong kalangan yang selamat dan menang walau setelah 

waktu yang lama.  Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:  

 yϑsù yyÌ“ômã— Çtã Í‘$̈Ψ9 $# Ÿ≅ Åz ÷Šé& uρ sπ ¨Ψyfø9 $# ô‰s) sù y—$sù  

“Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung”. (Ali 

‘Imran: 185) 

Dan akan datang bahwa ancaman dengan neraka itu telah ada pada banyak dosa-

dosa yang tidak mengkafirkan, dan bahwa ancaman dengan kekal di neraka selama-

lamanya adalah yang dibawa pada umumnya kepada kekafiran, berbeda dengan sekedar 

ancaman masuk ke dalamnya. Maka diketahuilah dari itu bahwa tidak setiap orang yang 

diancam masuk neraka dari kalangan yang menyelisihi Al-Firqah An-Najiyah dari kalangan 

yang masih tergolong umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (umat ijabah) adalah 

bahwa dia itu menjadi kafir dengan hal itu. 
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Akan tetapi di antara orang-orang yang masuk dalam ancaman ini ada orang-orang 

yang seperti itu, yaitu kafir, dan merekalah orang-orang kekal di dalamnya lagi binasa, dan 

mereka itu masuk di bawah keumuman lafadh umat, yaitu umat dakwah, yang mana Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus kepada mereka, dan di antara mereka ada yang tidak 

keluar dari Islam dengan sebab penyelisihannya atau dengan sebab penyimpangannya dari 

manhaj Al-Firqah An Najiyah, dan mereka itu bila masuk neraka, maka mereka tidak 

tergolong yang kekal di dalamnya… 

Oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Kitabul Iman: (Dan 

siapa yang menyatakan bahwa yang 72 firqah itu, masing-masing dari mereka itu kafir yang 

mengeluarkan dari millah, maka dia telah menyelisihi Al-Kitab As-Sunnah dan ijma sahabat 

radliyallahu ‘anhum, bahkan ijma imam yang empat dan yang lainnya, karena tidak ada di 

antara mereka orang yang mengkafirkan setiap firqah dari ke72 firqah itu, dan hanya yang 

terjadi adalah sebagian mereka itu mengkafirkan sebagian yang lain dengan sebab sebagian 

pendapat yang dianutnya) Majmu Al-Fatawa 7/139. 

Dan Asy Syathibiy telah mengomentari hadits ini juga dalam Al I’tisham dan beliau 

menjelaskan di hal (2/226) bahwa firqah-firqah yang disebutkan di dalam hadits itu ada  

kemungkinan mereka itu menjadi keluar dari millah dengan sebab apa yang mereka ada-

adakan, mereka itu telah meninggalkan Ahlul Islam secara total, dan itu tidak lain adalah 

kekafiran ). 

(Dan ada kemungkinan mereka itu tidak keluar dari Islam secara total, walaupun 

mereka telah keluar dari sejumlah syari’at dan ushulnya)… 2/228 

(Dan ada kemungkinan ketiga, yaitu mereka itu tidak tergolong orang yang telah 

meninggalkan Islam, akan tetapi ucapannya kufur dan mengandung makna kekafiran yang 

nyata, dan di antara mereka ada yang tidak meninggalkan Islam akan tetapi hukum Islam 

masih melekat padanya, meskipun pendapatnya sangat bahaya dan madzhabnya sangat 

buruk, akan tetapi tidak sampai pada tingkatan keluar kepada kekafiran murni dan 

penggantian agama yang nyata ). 2/228-229. 

Kemudian beliau menuturkan ucapan yang akan kami nukil dalam kekeliruan Takfir 

Bil Ma-aal, yang intinya (Bahwa kekafiran dengan ma-aal (apa yang dihantarkan oleh 

pendapatnya) bukanlah kekafiran di saat itu pula) 

Sampai beliau mengatakan 2/230: (Dan bila penukilan perbedaan telah diketahui 

maka mari kita kembali kepada apa yang dituntut oleh hadits yang sedang kita bicarakan 

dari pendapat-pendapat ini. 

Adapun yang shahih darinya, maka ia tidak menunjukkan atas sesuatupun, karena di 

dalamnya tidak ada kecuali penyebutan bilangan firqah-firqah itu secara khusus. Dan 

adapun riwayat orang yang dikatakan di dalam haditsnya: “Semuanya masuk neraka kecuali 

satu” Maka ia hanya menuntut penerapan ancaman secara dhahir, sedangkan masalah kekal 

dan tidaknya adalah tidak disinggung, sehingga di dalamnya tidak ada dalil terhadap 

sesuatupun dari apa yang kami inginkan, karena ancaman dengan neraka bisa berkaitan 

dengan kaum mukminin sebagaimana ia berkaitan dengan orang-orang kafir secara umum, 

meskipun keduanya ada berbeda dari sisi kekal dan tidaknya).  

Kemudian beliau menuturkan rincian dan kemungkinan-kemungkinan lainnya... 
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Maka terbuktilah bahwa indikasi hadits tersebut terhadap kekafiran firqah yang 

menyelisih Al Firqah An Najiyah adalah tidak qathi’iy akan tetapi ia adalah muhtamal, 

sedangkan yang rajih bahwa di antara firqah-firqah itu ada orang-orang yang binasa yang 

telah murtad ke belakang, dan di antara mereka ada orang yang penyelisihannya tidak 

mengeluarkan dari Islam. 

Ini dari satu sisi, dan dari sisi yang lain sesungguhnya Al Firqah An Najiyah atau Al 

Jama’ah itu tidak halal dibatasi pada perkumpulan atau kelompok atau partai tertentu saja 

dari keumuman Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, namun setiap orang yang berada di atas Ushul 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, maka dia itu tergolong mereka walaupun tidak mengikuti sosok 

dari sosok-sosok yang ada selain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, walaupun terdapat 

padanya berbagai maksiat atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak mengkafirkan. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata 3/125: (Dan oleh sebab itu Al Firqah An-

Najiyah disebut sebagai ahlus Sunnah Wal Jama’ah, dan mereka itu adalah Al Jumhur Al 

Akbar dan As Sawaad Al Adham). 

Dan berkata dalam tempat yang sama 3/216: (Maka banyak dari manusia 

menggambarkan tentang firqah-firqah ini dengan hukum dhann (persangkaan) dan hawa 

nafsu, terus dia menjadikan kelompoknya dan orang-orang yang intisab kepada tokoh yang 

diikutinya lagi loyalitas kepadanya sebagai Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan dia menjadikan 

orang yang menyelisihinya sebagai Ahlul Bid’ah, dan ini adalah kesesatan, karena Ahlul 

Haq Was Sunnah tidak ada orang yang mereka ikuti kecuali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam yang tidak berkata dari hawa nafsu, ia tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan, 

beliaulah yang wajib dibenarkan dalam apa yang beliau kabarkan, dan wajib ditaati dalam 

setiap apa yang beliau perintahkan. Dan kedudukan ini tidak berlaku bagi selain beliau dari 

kalangan para imam, akan tetapi setiap orang dari manusia ini diambil ucapannya dan 

ditolak kecuali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Siapa yang menjadikan satu sosok dari sosok-sosok yang ada selain Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, siapa yang mencintainya dan selaras dengannya maka dia 

tergolong Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, dan siapa yang menyelishkannya maka dia tergolong 

Ahlul Bid’ah Wal Furqah –sebagaimana hal itu ditemukan pada kelompok-kelompok 

pengikut para imam dalam membicarakan dien ini dan yang lainnya. Maka orang itu 

tergolong ahlul bid’ah waldldlalaal wat tafarruq (orang-orang penganut bid’ah dan kesesatan 

serta perpecahan). 

Dan dengan ini jelaslah bahwa orang yang paling berhak mendapatkan predikat Al 

Firqah An Najiyah adalah ahlul hadits was sunnah yang tidak memiliki matbu’ (yang 

diikuti) yang mana mereka ta’ashshub terhadapnya selain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam)…) 

Kemudian beliau menuturkan sifat-sifat terpenting mereka. 

Dan Asy Syathibiy juga telah menyatakan dalam hal 290 dan yang sesudahnya 

dalam penjelasan tafsir Al Firqah An Najiyah dan makna Al Jama’ah, dan beliau 

menuturkan hadits-hadits yang mendorong untuk komitmen dengan Al Jama’ah serta beliau 

menjelaskan perselisihan manusia tentang maknanya menjadi lima pendapat. 



194     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

Pertama: Ia adalah As Sawadul A’dham dari Ahlul Islam, dan siapa yang menyelisihinya 

maka dia mati jahiliyyah. 

Kedua: Sesungguhnya ia adalah jama’ah aimmatil ulama wal mujtahiddin, siapa yang keluar 

dari apa yang dipegang oleh ulama umat ini, maka ia mati jahiliyyah, seolah ia 

mengisyaratkan dengan hal ini dan yang sebelumnya terhadap apa yang dituturkan oleh 

para ulama tentang ijma, dan akan ada bahasannya. 

Ketiga: Sesungguhnya mereka adalah sahabat secara khusus, merekalah yang tidak mungkin 

sepakat di atas kesesatan. 

Dan berkata hal (294): (Atas dasar pendapat ini maka lafadh Al Jama’ah selaras dengan 

riwayat yang lain dalam sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam “Sesuatu yang saya dan para 

sahabt saya berada di atasnya”) 

Keempat: Sesungguhnya mereka adalah Jama’atu Ahlil Islam, dan telah dijelaskan bahwa 

yang lebih nampak dalam pendapat ini adalah kembalinya pada pendapat pertama. 

Kelima: Apa yang dipilih oleh Ath Thabari, bahwa Al Jama’ah adalah jama’atul muslimin 

bila telah berkumpul atas seorang amir… dan berdalil dengan hadits: 

 )من جاء إىل أميت ليفرق مجاعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان ( 
“Siapa yang datang kepada umatku untuk memecah jama’ah mereka, maka penggallah lehernya siapa 

pun dia” dan inti pendapat ini adalah sebagaimana yang beliau katakan (296) (sesungguhnya 

jama’ah itu kembali kepada berkumpul kepada imam yang selaras dengan Al Kitab dan As 

Sunnah, dan ia adalah dhahir (menunjukkan bahwa ijtima (kumpul/sepakat) atas selain 

sunnah adalah keluar dari makna jama’ah yang disebutkan di dalam hadits-hadits yang lalu, 

seperti Khawarij dan orang yang sejalan dengan mereka). 

Berkata: (ini adalah lima pendapat yang berkisar seputar penganggapan ahlus 

Sunnah Wal Ittiba, dan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dimaksud dengan 

hadits-hadits itu, maka hendaklah kita mengambil itu sebagai landasan…) (2/296) 

Dan atas dasar ini, maka tidak sah membatasi Ahlus Sunnas Wal Jama’ah yang mana 

mereka itu Al Firqah An Najiyah, menyempitkannya serta mengkhususkannya bagi 

jama’ah atau kelompok (tertentu), dia loyalitas dan memusuhi di dalamnya tanpa kaum 

muslimin lainnya… sesungguhnya ini adalah metode ahlul bid’ah sebagaimana yang 

dituturkan para ulama. 

Asy Syathibiy telah menyebutkan dalam Al Itisham 2/283 bahwa setiap firqah dan 

firqah-firqah yang sesat adalah tidak meyakini bahwa firqah yang lainnya itu adalah firqah 

yang selamat. 

- Orang yang menafikan sifat-sifat Allah mengklain bahwa dialah muwahhid. 

- Mu’tazilah menamakan diri mereka sebagai Ahlul ‘Adli Wat Tauhid. 

- Dan Musyabbih (orang yang menyerupakan Allah) mengklaim bahwa dia itu orang 

yang menetapkan Dzatullah dan sifat-sifat-Nya.1 

                                                 
1
 Menyerupakan Allah ta’ala dengan salah satu makhluk-Nya adalah termasuk kebatilan yang mana Ahlus Sunnah terlepas diri darinya, 

akan tetapi mesti diingatkan bahwa di antara seteru-seteru Ahlus Sunnah ada yang mencapnya sebagai musyabbihah karena sebab mereka 

menetapkan sifat yang telah ditetapkan Allah tabaraka wa ta’ala bagi diri-Nya, padahal sesungguhnya kaidah Ahlus Sunnah dalam hal itu 
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 Berkata 2/286: (Khawarij berdalil dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

  . ”ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق حىت يأيت أمر اهللا 
“Akan senantiasa sekelompok dari umatku nampak di atas Al Haq sampai datang ketentuan Allah” 

Dan Murji’ah berdalil dengan sabdanya: 

  ”سرق من قال ال إله إال اهللا خملصا من قلبه فهو يف اجلنة وإن زىن وإن  ”
“Siapa yang mengucapkan Laa ilaaha illallah seraya tulus dari hatinya maka dia masuk surga 

meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri.” Kemudian dia menyebutkan Qadariyyah, 

Mufawwidlah, Rafidlah dan yang lainnya. 

Dan berkata 2/283: (Dan itu dikarenakan bahwa setiap yang masuk di bawah 

penamaan “Al Islam” baik Sunny atau ahli bid’ah mengklaim bahwa dialah yang 

mendapatkan keselamatan dan masuk dalam barisan firqah itu, karena tidak mengklaim hal 

selain itu kecuali orang yang telah melepas ikatan Al Islam dan bergabung dengan firqah 

kekafiran). Selesai. 

 Dan kesimpulan yang lalu bahwa Al haq yang kami yakini dan yang kami anut di 

dalam dienullah ini adalah bahwa kami meskipun intisab kepada Al Firqah An Najiyah 

(Ahlus Sunnahn Wal Jama’ah) dan kami berupaya terus agar kami tergolong Barisan Thaifah 

yang menegakkan dienullah yang nampak di atas perintahnya, dan yang mana mereka itu 

adalah tergolong kalangan khusus Ahlis Sunnah Wal Jama’ah dan Ahlul Firqah An Najiyah, 

kami memohon kepada  Allah tabaraka wa ta’ala agar meneguhkan kami di atas jalan mereka 

dan menutup umur kami dengannya. 

 Namun kami tidak membolehkan bagi diri kami dan bagi yang lainnya untuk 

membatasi Al Firqah An Najiyah pada jama’ah atau golongan tertentu di antara kaum 

muslimin, dan tidak pula mengkhususkan Ath Thaifah Al Manshurah pada jama’ah-jama’ah 

tertentu atau perkumpulan yang terbatas tanpa yang lainnya dari kalangan para pembela 

dien ini. 

 Tidak sama sekali, kami berlindung kepada Allah dari mengkalim hal itu, sungguh 

saya telah mengetahui bahwa ini adalah jalan Khawarij dan orang-orang sesat lainnya yang 

mana kami berlepas diri kepada Allah dari jalan-jalan mereka. 

 Dan yang kami yakini adalah bahwa setiap muslim yang merealisasikan tauhid dan 

menjauhi syirik dan tandid serta tidak pernah melakukan satupun dari nawaqidlul 

(penggugur) Islam dan pembatal-pembatalnya, maka sesungguhnya dia tergolong golongan 

Al Firqah An Najiyah, dan tempat kembalinya dengan rahmat Allah kepada keselamatan 

yang sempurna bila ia tergolong orang yang merealisasikan Ashlul Iman dan kewajiban-

kewajibannya atau di penghujungnya dia itu mendapatkan keselamatan walaupun setelah 

waktu yang lama bila ia mendatangkan Ashlul Iman dan menelantarkan sebagian 

kewajiban-kewajiban al iman, sehingga ia tergolong orang-orang yang mendhalimi diri 

mereka sendiri.  Allah tabaraka wa ta’ala beriman: 

                                                                                                                                                         
bukan itsbat mujarrad (sekedar penetapan), akan tetapi itsbat dan penafiyan yang mana ia adalah tanzih (pensucian Allah) dari syabih 

(yang menyerupai) dan matsil (yang sepadan) sebagaimana dalam firman-Nya tabaraka wa ta’ala: 

 }§ øŠs9 Ïµ Î=÷W Ïϑ x. Öï†x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9 $# ∩⊇⊇∪    

“Tidak ada sesuatupun seperti Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi maha Melihat.” (Asy Syura: 11) 
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«!$# 4 š�Ï9≡ sŒ uθèδ ã≅ ôÒ x� ø9 $# ç��Î7x6ø9 $# ∩⊂⊄∪   àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã $ pκtΞθ è= äz ô‰tƒ  

“Kemudian Kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba 

Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiyaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang 

pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin  Allah. 

Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. (bagi mereka) surga ‘Adn, mereka masuk 

kedalamnya” (Fathir: 32-33). 

 Dan bahwa Pengusung Ath Thaifah Al Manshurah Al Qaa-imah Bi Amrillah, dan 

mereka itu adalah kalangan khusus Al Firqah An Najiyah ini sebagaimana yang akan datang 

penjelasannya di penutup kitab ini, adalah setiap orang yang menegakkan dien ini, 

membelanya dan menampakannya, maka ia tergolong Thaifah ini di mana saja berada dan 

hingga kiamat. 

 Kita memohon kepada Allah ta’ala agar menjadikan kita bagian dari tentara dan 

barisan Thaifah ini, dan meneguhkan kita di atas hal itu hingga hari perjumpaan dengan-

Nya. Dialah penolong kita, sebaik-baiknya Pelindung dan sebaik-baiknya Penolong. 

 

***** 
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( 7 )   

Takfir Dengan Nash-Nash Yang Muhtamal Dilalah-nya Lagi 

Tidak Qathi’y Dalam Takfir 

 

Dan di antara kesalahan yang banyak terjadi di dalam takfir juga adalah takfir 

dengan bersandarkan kepada nash-nash atau dalil-dalil syar’iy yang muhtamal dilalah-nya 

(memiliki banyak indikasi) lagi tidak qath’iy dalam takfir. 

Dan yang benar adalah tidak boleh takfir kecuali dengan nash-nash yang shahih lagi 

sharih juga qath’iy dilalah-nya terhadap kekafiran. 

Adapun nash-nash yang muhtamal dilalah-nya maka tidak layak untuk takfir, karena 

suatu yang nyata terbukti berupa keislaman, dan ‘ishmah (keterjagaan darah dan harta) 

dengan nash yang qath’iy maka tidak sah digugurkan dengan nash yang muhtamal, 

sedangkan dalil itu bila mengandung banyak kemungkinan maka gugurlah istidlal 

dengannya. 

Dan penentuan yang dimaksud dari nash yang muhtamal dilalah-nya itu bisa 

terealisasi bukan dengan hawa nafsu belaka atau selera, istihsan (anggapan baik), atau 

anggapan mashlahat, akan tetapi bisa jadi dengan qarinah-qarinah dari nash itu sendiri atau 

dari nash-nash lain yang menjelaskannya. Dan tanpa itu maka pemahaman bisa 

menyimpang, sebagaimana yang terjadi pada diri Khawarij dan firqah-firqah sesat lainnya 

dengan sebab mereka mengambil nash-nash yang muhtamal lagi mutasyabih tanpa nash yang 

menjelaskannya. 

Mereka lakukan itu dikarenakan nash yang qati’iy mematahkan kebatilan mereka, 

adapun nash yang muhtamal saja bila dijauhkan dari nash-nash yang menjelaskannya maka 

ia adalah mutasyabih yang mereka takwil dengan hawa nafsu mereka  dan digiring dengan 

talbis-talbis mereka kepada kebatilan mereka. Dan ini adalah cara Ahluz Zaigh (orang-orang 

sesat) yang telah Allah tabaraka wa ta’ala hati-hatikan darinya dalam kitab-Nya, dia 

berfirman. 

uθèδ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρ r& y7ø‹n= tã |=≈tGÅ3 ø9 $# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ# u ìM≈yϑs3 øt ’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3 ø9 $# ã�yzé& uρ ×M≈yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( $ ¨Βr'sù tÏ% ©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θè= è% Ô\ ÷ƒ y— 

tβθãèÎ6 ®K uŠsù $ tΒ tµ t7≈t± s? çµ ÷ΖÏΒ u !$ tóÏGö/ $# Ïπ uΖ÷GÏ� ø9 $# u !$ tóÏGö/ $# uρ  Ï& Î#ƒÍρ ù's?  

“Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepada kamu. Di antara  (isi) nya ada ayat-ayat 

muhkamat itulah pokok-pokok  isi Al Quran dan yang lain ( ayat-ayat ) mutasyabihat. Adapun orang-

orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat 

yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya” (Ali Imran: 7) 

Ibnu Katsir rahimahullah berkata: (Allah ta’ala mengabarkan bahwa di dalam Al-

Quran Al-Karim itu terdapat ayat-ayat muhkamat yang mana ia adalah Ummul Kitab, yaitu 

jelas nampak dilalah-nya yang tidak ada kesamaran atas seorangpun, di antaranya ada ayat-

ayat lain yang terkandung kesamaran dalam dilalah-nya atas banyak manusia atau 

sebagiannya. Siapa yang mengembalikan hal yang samar kepada yang jelas darinya dan 

merujukkan yang mutasyabih kepada yang muhkam-nya maka dia telah mendapat perunjuk, 

dan siapa yang membalikkannya maka dia terjerembab (pada kesesatan). Dan oleh sebab itu  
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Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman “itulak pokok-pokok isi Al-Quran” yaitu intinya yang 

dijadikan rujukan saat terjadi kesamaran “dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat” yaitu yang 

dilalah-nya ada kemungkinan lain dari sisi lafadh dan tarkib bukan dari sisi maksud...) hingga 

ucapannya (Oleh sebab itu Allah tabaraka ta’ala berfirman (Adapun orang-orang yang dalam 

hatinya condong kepada kesesatan) yaitu kesesatan dan keluar dari Al-Haq kepada kebatilan 

(maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat) yaitu mereka mengambil yang 

mutasyabih yang memungkinkan mereka untuk memalingkannya kepada maksud-maksud 

mereka yang rusak dan menempatkanya kepadanya karena ada ihtimal (kemungkinan) 

lafadhnya terhadap apa yang mereka palingkan. Adapun yang muhkam maka tidak ada 

bagian bagi mereka di dalamnya, karena ia bisa menghadang mereka dan hujjah atasnya, 

oleh sebab itu Allah tabaraka wa ta’ala berfirman (untuk menimbulkan fitnah) yaitu penyesatan 

terhadap para pengikutnya sebagai bentuk image di hadapan mereka bahwa mereka itu 

berhujjah atas paham bid’ahnya itu dengan Al-Qur’an, padahal ia itu adalah hujjah atas 

mereka bukan bagi meraka).  

Kemudian beliau menuturkan hadis Aisyah radliyallahu ‘anha yang diriwayatkan Al 

Bukhari bahwa Rasulullah membaca ayat-ayat ini kemudian berkata:  

  ). فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم ( 
“Bila engkau milihat orang-orang yang mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasaybihat, maka 

merekalah orang-orang yang telah Allah beri tanda, karena itu maka hati-hatilah.” 

Di antara contoh nash yang dilalah-nya muhtamal dalam bahasan kita ini adalah 

datangnya lafadh kekafiran dengan bentuk nakirah “كفر” sesungguhnya ia bila tidak diambil 

bersama dalil-dalil yang menjelaskannya dan (tidak) di kembalikan kepada yang muhkam di 

dalamnya, maka ia itu secara menyendiri menjadi suatu yang mutasyabih yang bisa 

menghantarkan kepada fitrnah dan kesesatan. 

Sebagai contoh silakan ambil hadits:  

  . رواه البخاري ومسلم) ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ( 
“Janganlah kalian kembali kafir setelahku, di mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lain” 

(HR Al Bukhari dan Muslim). 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menamakan sikap saling berperang di antara 

kaum muslimin sebagai kekafiran, sebagai tanfir (penjera) darinya, takhwif (membuat orang 

takut) dan tahdzir darinya.  

Dan orang yang membawanya kepada kufur akbar, maka tindakannya itu 

menghantarkan dia kepada sikap mengkafirkan banyak orang dari kalangan para sahabat 

dan kaum muslimin yang mana telah terjadi peperangan di antara mereka. Dan nash-nash 

lain yang menjelaskannya telah menujukan bahwa taqaatul (saling berperang) di antara 

kaum muslimin tidaklah mengeluarkan dari Millah, sebagaimana di dalam firman-Nya 

ta’ala: 

$ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u |=ÏGä. ãΝ ä3 ø‹n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’Îû ‘n= ÷F s) ø9 $# ( ”�çt ø:$# Ìh�çt ø:$$ Î/ ß‰ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ö7yèø9 $$ Î/ 4 s\ΡW{ $# uρ 4 s\Ρ W{ $$Î/ 4 ôyϑsù u’Å∀ ãã …ã& s! ôÏΒ 

ÏµŠÅz r& Ö ó x« 7í$ t6 Ïo? $$ sù Å∃ρã�÷èyϑø9 $$Î/ í !# yŠr& uρ Ïµ ø‹s9 Î) 9≈ |¡ ômÎ*Î/  
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“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang 

dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka 

barangsiapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudaranya maka hendaklah (yang memaafkan) 

mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang 

memberi maaf dengan cara yang baik (pula)…” (Al Baqarah: 178) 

Ibnu Hazm rahimahullah berkata: (Allah ‘azza wa jalla memulai dengan mengkhitabi) 

orang-orang yang beriman, siapa saja orangnya di antara mereka, baik si pembunuh atau 

yang dibunuh, dan  Allah ta’ala menegaskan bahwa orang yang membunuh secara sengaja 

dengan wali si terbunuh adalah dua bersaudara, sedangkan Allah ta’ala telah berfirman 

“Sesunguhnya orang-orang mu’min itu bersaudara” (Al Hujurat: 10) maka sahlah bahwa orang 

yang membunuh secara sengaja adalah mu’min dengan nash Al-Quran) Al Fash 3/255. 

Dan seperti dalam firman-Nya ta’ala: 

βÎ) uρ Èβ$ tGx� Í← !$ sÛ zÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# (#θè= tGtGø%$# (#θßsÎ=ô¹r'sù $ yϑåκs] ÷�t/ ( .βÎ*sù ôMtót/ $ yϑßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“t�÷z W{$# (#θè=ÏG≈ s) sù  ÉL ©9 $# Èöö7s? 4 ®L ym u þ’Å∀ s? 

#’ n<Î) Ì�øΒr& «!$# 4 βÎ*sù ôNu !$ sù (#θßsÎ= ô¹r'sù $ yϑåκs] ÷�t/ ÉΑô‰yèø9 $$ Î/ (# þθäÜ Å¡ ø%r& uρ ( ¨βÎ) ©!$# �=Ït ä† š ÏÜ Å¡ ø) ßϑø9 $# ∩∪   $ yϑ̄Ρ Î) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷zÎ) 

(#θßsÎ= ô¹r'sù t ÷ t/ ö/ä3 ÷ƒ uθyz r& 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# ÷/ä3 ª= yès9 tβθçΗ xqö�è? ∩⊇⊃∪     

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan 

antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah 

surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu 

sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Al Hujurat: 9-10) 

Walaupun mereka saling berperang tetap saja Allah subhanahu menamakan mereka 

mu’min. dan ini semua menjelaskan dan menunjukan bahwa kekafiran yang ada dalam 

hadits ini adalah kekafiran yang tidak hilang bersamanya Al-Iman Asy Syar’iy yang mana ia 

adalah Al Islam, sehingga jadilah dengannya sebagai kufur ashghar, yaitu ia dosa yang tidak 

mengkafirkan. Dan Allah menamakannya sebagai kekafiran dalam rangka tahdzir dan tanfir 

darinya, karena suatu dosa yang dinamakan sebagai kekufuran oleh pemilik syari’at ini 

adalah tidak seperti dosa-dosa yang lainnya, sehingga dengan hal itu ia adalah salah satu 

dosa besar atau bila mau silahkan katakan: kufrun duna kufrin atau kufr muqayyad lagi 

ditafsirkan dengan kufur nikmat persaudaraan, bukan kufur muthlaq. 

Syaikhul Islam rahimahullah berkata dalam Iqtidla Ash Shiratil Mustaqim: (Ada 

perbedaan antara makna nama yang muthlaq bila dikatakan “kafir” atau “mu’min” dengan 

makna yang muthlaq bagi suatu nama dalam semua penggunaannya, sebagaimana dalam 

sabdanya: “Janganlah kalian kembali kafir setelahku, sebagian kalian membunuh sebagian yang 

lain”. Sabdanya “sebagian kalian membunuh sebagian yang lain” adalah tafsir bagi “orang-orang 

kafir” ditempat ini. Dan mereka dinamai sebagai orang-orang kafir dengan penamaan yang 

muqayyad dan mereka tidak masuk dalam nama yang muthlaq bila dikatakan “kafir” dan 

“mu’min”) 

Dan sebagaimana bahwa firman-Nya ta’ala: 
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“Dia diciptakan dari air yang dipancarkan,” (Ath Thariq: 6) 

Mani dinamakan air dengan penamaan yang muqayyad dan ia tidak masuk dalam nama 

yang muthlaq, di mana dia berfirman: 

öΝ n= sù (#ρ ß‰Åg rB [ !$ tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù   

“lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah” (Al Maidah: 6)) selesai hal 82-83. 

Dan contohnya juga apa yang diriwayatkan Al Bukhari dalam Kitabul Iman di 

Shahih-nya bab (kufranul ‘asyyiir wa kufrun duna kufra) dari Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:  

  ) يكفرن العشري ، ويكفرن اإلحسان(  :أيكفرن باهللا ؟ قال :قيل) أُريت النار فإذا أكثر أهلها النساء ؛ يكفرن ( 
“Neraka di perlihatkan kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita; mereka itu kafir” 

Ada seseorang bertanya: “Apakah mereka kafir kepada Allah?” Beliau bekata: “Mereka ingkar 

kepada suami dan mengingkari kebaikan.”  

Dan diriwayatkan juga dalam kitabul haidl (Bab Tarkil Haaidli Ash Shaum) dari Abu 

Sa’id bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar dalam Iedul Adlha atau Iedul Fithri, 

terus beliau melewati para wanita, kemudian beliau berkata: 

تكثرن اللعن وتكفرن (  :ومب يا رسول اهللا ؟ قال :فقلن) يا معشر النساء تصدقن ، فأين أريتكن أكثر أهل النار 
 .. ). العشري

(Wahai sekalian wanita bersedekalah, karena saya diperlihatkan kalian sebagai mayoritas penghuni 

neraka) mereka berkata: “Apa alasannya wahai Rasulillah?” Beliau berkata: “Kalian banyak melaknat 

dan mengingkari suami”) 

Di dalamnya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menamakan ketidakmengakuan 

perempuan akan jasa suaminya dan tidak berterimakasihnya terhadap ihsan-nya 

(kebaikanya) sebagai kekafiran. Siapa yang mengambil ini saja tanpa dalil yang 

menjelaskannya maka dia telah sesat dan tergelincir bila membawanya terhadap kufur 

akbar. Adapun bila dia melihat kepada qarinah-qarinah yang menjelaskan dan menafsirkanya 

dengan yang seharusnya, maka dia mengetahui bahwa yang dimaksud dengannya adalah 

kufur ashghar yang tidak mengeluarkan dari millah. 

Salah satu qarinah adalah berpalingnya shallallahu ‘alaihi wa sallam dari kufur akbar 

tatkala mereka bertanya kepada beliau “Apakah mereka kafir kepada Allah?” dengan sabdanya: 

“Mereka mengingkari suami”. 

Dan qarinah yang lain ada di dalam riwayat Abu Sa’id bahwa beliau memerintahkan 

mereka bersedekah dalam rangka menebus dosa pengingkaran kepada suami, sedangkan 

shadaqah hanyalah menghapuskan maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang tidak 

mengkafirkan, dan ia (shadaqah) tidak menghapuskan syirik akbar dan kufur yang 

mengeluarkan dari millah. 
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Dan begitulah hal-hal semacam itu yang terdapat dalam As Sunnah yang datang 

dengan lafadhnya dalam bentuk fi’il madli atau mudlari (فقد كفر ) (يكفر ) atau kufur dengan 

bentuk nakirah baik mufrad atau jama (كافر ) (كفار ). 

Semuanya tergolong nash-nash yang muhtamal yang tidak boleh bersegera atau 

memastikan takfir dengan hal itu saja. 

Adapun lafadh kufur dengan bentuk isim ma’rifat seperti الكفر , الكافر, الكفار  dan الكافرون, 

 .maka biasanya yang dimaksud adalah kufur akbar , الكوافر

Syaikhul Islam berkata dalam Iqtidlaaush Shirathil Mustaqim saat menjelaskan 

hadits Muslim: 

 امليت ألطعن يف السب والنياحة على :اثنتان يف الناس مها م كفر 
“Dua hal yang ada pada manusia, keduanya kekufuran pada mereka: mencela garis keturunan dan 

meratapi mayit” 

(Sabdanya “Keduanya kekafiran pada mereka” yaitu dua perbuatan ini adalah kekafiran yang 

ada pada manusia. Dua perbuatan ini adalah kekafiran, di mana keduanya adalah termasuk 

perbuatan orang-orang kafir, dan keduanya ada pada manusia. Akan tetapi tidak setiap 

orang yang ada padanya cabang kekafiran, dia menjadi kafir muthlaq dengannya sehingga 

tegak padanya hakikat kekafiran, sebagaimana tidak setiap orang yang ada padanya cabang 

keimanan, dia menjadi mu’min  sehingga ada padanya ashlul iman 

Dan ada perbedaan anatara الكفر yang mari’fat dengan lam, sebagaimana dalam 

sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

   ليس بني العبد وبني الكفر والشرك اال ترك الصالة 
“Tidak ada penghalang antara hamba dengan kekafiran atau kemusyrikan kecuali meningalkan 

shalat.” 

Dengan “كفر “ yang nakirah dalam kontek itsbat) (hal: 82) 

Para ahli ilmu telah menuturkan dalam ushul fiqh pada pembahasan lafadh-lafadh 

Al Kufri terutama yang ma’rifat darinya suatu kaidah yang intinya membawa lafadh الكفر 

dalam lafadh syar’iy kepada hakikat sebenarnya, yaitu kufur akbar, dan mereka menjadikan 

itu sebagai asal sehingga ada yang memalingkannya dari hal itu kepada kufur ashghar. 

Syaikh Abdullathif Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Alu Asy Syaikh berkata: 

(Lafadh  الظلم, الفسوق, الشرك  dan yang lainnya merupakan lafadh-lafadh yang datang dalam Al 

kitab dan As Sunnah terkadang dimaksudkan namanya yang muthlaq dan haqiqat-nya yang 

muthlaq, dan terkadang juga dimaksudkan muthlaqul haqiqat, sedangkan yang pertama 

adalah makna yang asal menurut para ulama ushul, dan yang kedua tidak dirujuk kecuali 

dengan qarinah lafdhiyyah atau ma’nawiyyah. Dan itu bisa diketahui hanyalah dengan 

penjelasan Nabi dan tafsir Sunnah. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

!$ tΒuρ $ uΖù= y™ ö‘r& ÏΒ @Αθ ß™§‘ āωÎ) Èβ$ |¡ Î= Î/  ÏµÏΒöθs% š Îit7ãŠÏ9 öΝ çλ m;   

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat 

memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.” (Ibrahim: 4). Selesai dari (Ar Rasaail Al 

Mufidah 21- 22). 
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Pemberlakuan hukum asal ini ditunjukan dan dibenarkan oleh pemahaman para 

sahabat saat mereka mendengar pensifatan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap 

wanita dalam hadits tadi dengan sabdanya “ يكفرن / mereka kafir “ di mana mereka langsung 

menyusul dengan pertanyaan “apakah mereka kafir terhadapa Allah?” 

Itu menunjukan bahwa ini adalah hukum asal atas lafadh الكفر bagi mereka, akan 

tetapi tatkala lafadh tersebut adalah muhtamal maka mereka tidak memastikan dengan hal 

itu, namun mereka bertanya dan merujuk dan mencari pemahaman hal itu kepada orang 

yang memiliki penjelasan. Dan begitulah keadaan dalam lafadh-lafadh muhtamal lainnnya. 

Dan dalam hadist itu ada faidah lain yang bisa dianggap sebagai contoh lain bagi 

beberapa dilalah yang muhtamalah, yaitu sabdanya dalam hadits Abu Sa’id “Saya diperlihatkan 

kalian sebagai mayoritas penghuni neraka” maka ini juga, yaitu sekedar wa’id (ancaman) atas 

dosa tertentu dengan masuk neraka, tidaklah dengan sendirinya menunjukkan terhadap 

kekafiran yang mengeluarkan dari millah karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan 

bahwa di antara kaum maksiat dari kalangan mukminin itu ada orang yang dimasukkan 

neraka kemudian dikeluarkan darinya dan tempat akhirnya adalah tempat akhir kaum 

muwahhidin, baik setelah diadzab dengan sekedar dosanya, atau dengan syafa’at pemberi 

syafa’at yang ditaati lagi telah Allah ridlai, atau dengan karunia dan rahmat Allah tabaraka 

wa ta’ala tanpa syafa’at seorang mahlukpun, sebagaimana di dalam hadits-hadits yang 

mana di dalamnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan bahwa Allah ta’ala 

berfirman:  

  ) اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من إميان فأخرجوه( 
“Pergilah, siapa yang kamu dapatkan di dalam hatinya ada seberat dinar dari keimanan maka 

keluarkan dia” 

Dan di dalamnya ada sabdanya:  

فيشفع النبيون واملالئكة (  :إىل قوله.. ) اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من إميان فأخرجوه :فيقول( 
ر بأفواه بقيت شفاعيت ؛ فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امُتِحشوا فيلقون يف  :واملؤمنون ، فيقول اجلبار

من صحيح ) 7439(احلديث .. ) اجلنة يقال له ماء احلياة فينبتون يف حافتيه كما تنبت احلِّبة يف محيل الّسيل
  . البخاري

(Terus Dia berfirman: Pergilah, siapa yang kamu dapatkan di dalam hatinya ada sebatas dzarrah dari 

keimanan maka keluarkanlah dia…) hingga ucapannya: (Maka para Nabi, para malaikat dan orang-

orang mukmin memberikan syafa’at, kemudian Al Jabar berfirman: Tinggalah syafa’atku” Dia 

menggenggam satu genggaman dari neraka, terus Dia mengeluarkan orang-orang yang telah gosong, 

kemudian mereka dicelupkan ke dalam sungai di mulut surga disebut Maa-ul hayah (Air kehidupan), 

maka mereka tumbuh di kedua tepinya sebagaimana biji tumbuh di tanah bekas banjir…) Shahih Al 

Bukhari No 7439 

Dan di antara jenis itu apa yang diriwayatkan Al Bukhari dari Abdullah Ibnu ‘Amr, 

berkata:  

كان على ثـََقِل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل يقال له َكرَْكرَة فمات ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ( 
 )فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها ) هو يف النار (  :وسلم
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(Adalah di antara orang yang meninggal dalam pasukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam ada seorang laki-laki yang disebut Karkarah, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam berkata: (Dia itu neraka) maka para sahabat mencarinya ternyata mereka mendapatkan 

‘aba’ah (jubah) yang telah dia curi). 

Dan di antaranya juga apa yang diriwayatkan Al Bukhari dari Abu Hurairah, 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

  ) الذي خينق نفسه  خينقها يف النار ، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه يف النار ، والذي يقتحم يقتحم يف النار ( 
“(Orang yang mencekik diri maka dia akan mencekiknya di neraka, orang yang menusuk dirinya 

sendiri maka ia akan menusuk dirinya di neraka dan orang yang menceburkan dirinya maka ia akan 

menceburkannya di neraka)”. 

Syaikhul Islam berkata: (Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk 

menshalati orang yang mencuri ghanimah, dan yang bunuh diri. Seandainya mereka itu 

kafir dan munafiq tentulah tidak boleh menshalatkan mereka). Majmu Al Fatawa 10/358-359. 

Dan di antara hal itu adalah apa yang di riwayatkan Abu Dawud dari Aisyah 

radliyallahu ‘anhu, berkata: Rasullulah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

 ال يزال قوم يتأخرون عن الصف األول حىت يؤخرهم اهللا يف النار
“(Senantiasa orang-orang memperlambat diri dari barisan pertama sehingga  Allah 

membelakangkannya di api neraka)”. 

Dan contoh-contoh itu sangat banyak. 

Dan seperti itu wa’id dengan lafadh قعده من النارفليتبوأ م  “Hendaklah dia menyiapkan 

tempatnya di neraka” 

Dan termasuk wa’id (ancaman) خالدين فيھا “mereka kekal di dalamnya” 

Sesungguhnya sesuai penelitian yang cermat terhadap dalil-dalil syar’iy, ia adalah 

muhtamal dilalah-nya. 

Adapun bila disertai lafadh ta-biid (ابدا/selama-selamanya) maka telah (dikatakan 

bahwa ia tidak didatangkan kecuali bersama kekafiran, ini ditegaskan oleh Syaikhul Islam 

dalam Al Fatawa 7/42,51 dan beliau tidak memastikannya, namun beliau berkata dalam dua 

tempat: (Dan telah dikatakan). 

Dan begitu juga lafadh-lafadh: ينظر هللا اليھم % “Allah tidak memperhatikan mereka” dan 

lafadh يكلمھم % “Tidak mengajak bicara mereka” dan ولھم عذاب اليم أو عظيم “bagi mereka adzab yang 

pedih atau yang besar” Semua itu adalah muhtamal lagi tidak menunjukkan secara pasti 

terhadap kekafiran, dengan dalil bahwa hal itu datang pada dosa-dosa yang di bawah syirik, 

dan dalil-dalil syar’iy telah menunjukkan bahwa ia adalah tidak membuat kafir. 

Syaikhul Islam berkata dalam Ash Sharim hal 52: (Dan adapun adzabul adhim (siksa 

yang besar), maka ia telah ada sebagai ancaman bagi kaum mu’minin dalam firman-Nya: 

Ÿωöθ©9 Ò=≈tGÏ. zÏiΒ «!$# t,t7y™ öΝä3 ¡¡ yϑs9 !$ yϑ‹Ïù öΝ è? õ‹s{r& ë>#x‹tã ×ΛÏàtã ∩∉∇∪    

“Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari  Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan 

yang besar karena tebusan yang kamu ambil.” (Al Anfal: 68)  
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 Berbeda dengan Al Adzabul Muhin (siksa yang menghinakan), karena sesungguhnya 

ia sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam dalam tempat yang sama: (tidak datang 

penyiapan adzab yang menghinakan dalam Al Qur’an kecuali bagi orang-orang kafir, 

sebagaimana dalam firman-firman-Nya ta’ala: 

 $ tΡ ô‰tFôãr& uρ tÌ�Ï�≈ s3 ù= Ï9 $ \/# x‹tã $ YΨŠÎγ •Β ∩⊇∈⊇∪    

“Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.” (An Nisa: 

151). 

Dan firman-Nya: 

 ρ â !$ t6 sù A=ŸÒ tóÎ/ 4’n?tã 5=ŸÒ xî 4 zƒÌ�Ï�≈ s3 ù= Ï9 uρ ÑU# x‹tã Ñ Îγ •Β ∩⊃∪    

“Karena itu mereka mendapatkan murka sesudah (mendapatkan) kemurkaan. Dan untuk orang-orang 

kafir siksaan yang menghinakan.” (Al Baqarah: 90) hingga ucapannya hal 53: (Dan Allah 

Subhanahu telah berfirman: 

 tΒuρ ÇÍκç‰ ª!$# $ yϑsù …çµ s9 ÏΒ BΘÌ�õ3 •Β  

“Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya” (Al Hajj: 18)  

Itu dikarenakan penghinaan adalah penyepelean, pelecehan dan kenistaan, dan itu 

adalah kadar lebih atas kepedihan adzab, terkadang orang mulia disiksa tapi tidak 

dihinakan). Selesai 

Oleh karena itu beliau rahimahullah Mentarjih bahwa firman-Nya ta’ala: 

 ∅ tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θß™ u‘uρ £‰yètGtƒ uρ …çνyŠρ ß‰ãn ã&ù# Åz ô‰ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Î#≈yz $ yγ‹ Ïù …ã& s!uρ ÑU# x‹tã ÑÎγ •Β ∩⊇⊆∪    

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, 

niscaya Allah memasukkannya kedalam api nereka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa 

yang menghinakan” (An Nisa: 14) bahwa ia (tentang orang yang mengingkari faraa-idl dan 

meremehkannya). (Hal 52). 

Tidak memperhatikan hal seperti ini dan tidak mengembalikannya kepada dalil-dalil 

yang menjelaskannya, ia dan nash-nash wa’id (ancaman) lainnya, bisa menjerumuskan pada 

sikap gluluw dan ngawur dalam takfir. Sungguh saya telah melihat hal itu pada orang-orang 

yang mengambil muthlaq firman-Nya tabaraka wa ta’ala: 

 tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θß™ u‘uρ ¨βÎ*sù …çµ s9 u‘$tΡ zΟ̈Ψyγ y_ tÏ$Î#≈ yz !$ pκ�Ïù # ´‰t/ r& ∩⊄⊂∪     

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka 

jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya” (Al Jinn: 23) dan tidak membatasinya 

dengan nash yang menjelaskannya dari firman-Nya ta’ala: 

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï� øótƒ βr& x8u�ô³ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡ sŒ yϑÏ9 â !$ t± o„  

“Sesungguhnya  Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang 

selain dari (syirik) itu bagi yang dikehendaki-Nya. (An Nisa: 48) 
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Kemudian mereka memuthlaqkan takfir dalam semua maksiat dan dosa, dan ia tidak 

membedakan antara yang tergolong syirik akbar dengan maksiat-maksiat lain yang tidak 

membuat kafir. Inilah salah satu cara Khawarij dahulu.  

Dan di antara shighat (konteks) yang muhtamal dilalah-nya juga adalah ancaman atas 

sebagian perbuatan dengan datangnya pelaknatan para pelakunya lewat lisan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, di antaranya apa yang di riwayatkan Al Imam Ahmad (1/136) 

(2/97) dan Abu Dawud (3674) bahwa:  

 ) لعن اخلمر وعاصرها ومعتصرها وشارا وساقيها وحاملها واحملمولة إليه وبائعها ومبتاعها ، وآكل مثنها ( 
“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat khamr, pemerasnya, yang minta diperaskan, 

peminumnya, yang menuangkannya, pembawanya, yang diantarkannya kepadanya, penjualnya, 

pembelinya, dan yang memakan uangnya). 

Dan laknat adalah menjauhkan dari rahmat dan mengusir darinya. Bila dia 

mengambil ancamannya ini saja dan memuthlaqkan tanpa memahaminya dengan landasan 

nash-nash yang menjelaskannya, maka nash itu menjadi mutasyabih yang tergolong jenis apa 

yang diikuti oleh orang-orang sesat. Akan tetapi dengan merujuk kepada nash-nash yang 

menjelaskannya yang lain, ternyata kita mendapatkannya bahwa had (sangsi) peminum 

khamr dalam syari’at ini adalah didera dan bukan dibunuh seperti halnya orang murtad, 

maka ini menunjukkan bahwa peminum khamr itu tidak kafir, dan bahwa laknat saja bila 

datang dengan shighat do’a yang muthlaq tidaklah cukup untuk menunjukkan atas 

kekafiran. 

Dan itu ditunjukkan juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam 

kitabul hudud (Bab maa yukrahu min la’ni syaaribil khamr wa annahu laisa bikharijin minal 

millah) dari Umart Ibnu Khaththab:  

أن رجال كان على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم كان امسه عبد اهللا وكان يلقب محارا وكان يضحك الرسول 
صلى اهللا عليه وسلم ، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد جلده يف الشراب ، فأيت به يوما فأمر به فجلد ، فقال 

ال تلعنوه ، فواهللا ما علمت  :نيب صلى اهللا عليه وسلمفقال ال! اللهم العنه ، ما اكثر ما يؤتى به  :رجل من القوم
 )إنه حيب اهللا ورسوله 

(Bahwa ada seseorang laki-laki pada masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, namanya Abdullah dan 

diberi laqab (gelar) Al Himar dan ia suka membuat tertawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menderanya dalam kasus minum (khamr), kemudian 

suatu hari ia didatangkan dan diperintahkan untuk didera, tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum 

berkata: Ya Allah laknatkan dia, sungguh sering sekali dia digiring! maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam berkata: “jangan kalian laknat dia, demi  Allah saya tidak mengetahui kecuali dia itu mencintai  

Allah dan Rasul-Nya). 

Dan beliau menuturkan juga di dalamnya hadits Abu Hurairah, berkata:  

ُأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بسكران ، فأمر بضربه ، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه 
ال تكونوا عون (  :ما له أخزاه اهللا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :بثوبه ، فلما انصرف قال رجل

  ).. الشيطان على أخيكم 



206     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam didatangkan orang yang mabuk, kemudian beliau memerintahkan 

untuk memukulnya, di antara kami ada yang memukulnya dengan tangan, dan ada yang 

memukulnya dengan sandal dan ada yang memukulnya dengan pakaian. Dan tatkala orang itu pergi, 

seorang laki-laki berkata: Kenapa dia itu, semoga Allah menghinakannya, “Maka Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: (Janganlah kalian menjadi pembantu syaitan atas saudara 

kalian”). 

Sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam “Janganlah kalian menjadi pembantu syaitan atas 

sadara kalian” adalah qarinah yang jelas yang menjelaskan bahwa pelaknatan Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam terhadap peminum khamr tidaklah menunjukkan kekafirannya, karena 

meminum khamr itu tidak mengeluarkan dia dari lingkungan ukhuwwah imaniyyah. 

Dan sabdanya dalam hadits pertama: “Jangan kalian laknat dia” adalah dalil yang 

menunjukkan bahwa pelaknatan muthlaq tidaklah memastikan darinya pelakanatan orang 

mu’ayyan. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Beliau melarang melaknatnya walaupun 

dia terus menerus meminumnya, dikarenakan dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, padahal 

beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat dalam khamr 10 pelaku...) dan beliau 

menyebutkan haditsnya terus berkata: (Akan tetapi laknat muthlaq tidak memastikan 

pelaknatanya orang mu’ayyan yang ada padanya suatu hal yang menghalangi jatuhnya 

laknat kepada dia… dan begitu juga (takfir muthlaq dan (Wa’id muthlaq), oleh sebab itu wa’id 

muthlaq dalam Al Kitab dan As Sunnah disyaratkan dengan keterpenuhan syarat-syarat dan 

tidakadanya mawani’, sehingga orang yang taubat dari dosa tidak masuk dalam ancaman 

dengan kesepakatan kaum muslimin, tidak pula orang yang memiliki kebaikan yang bisa 

menghapuskan kesalahan-kesalahnya, tidak pula orang yang mendapatkan syafa’at dan 

orang yang diampuni,…). Majmu Al Fatawa 10/191. 

Dan kesimpulannya bahwa laknat bila datang dengan shighat (bentuk) do’a dari Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka sesungguhnya ia tidak menunjukkan terhadap takfir 

dengan sendirinya. Di antara contoh hal itu sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

  .. )لعن اهللا السارق( 
(Allah melaknat si pencuri)  

Dan:  

 .. )لعن اهللا من غري منار األرض( 
(Allah melaknat orang yang merubah batas tanah)  

Dan:  

 .. )لعن اهللا آكل الربا وموكله( 
(Allah melaknat pemakan riba dan orang yang memberikannya)  

Dan:  

 )لعن اهللا الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة ( 
(Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung dan wanita yang 

bertato serta yang minta ditato)  
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Dan yang lainnya.... 

Berbeda halnya bila bentuk kalimatnya khabar tentang laknat Allah terhadapnya di 

dunia dan akhirat, maka sesungguhnya ini tidak terbukti kecuali kepada orang kafir, 

sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Ash-Sharim dalam bahasan firman-

Nya tabaraka wa ta’ala: 

¨βÎ) tÏ% ©!$# šχρèŒ÷σãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ ãΝ åκs] yès9 ª!$# ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íοt�Åz Fψ$# uρ £‰tãr& uρ öΝ çλm; $ \/# x‹tã $YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪    

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, maka Allah melaknat mereka di 

dunia dan akhirat, dan dia mempersiapkan bagi mereka adzab yang menghinakan” (Al Ahzab: 57)  

Hal 41-43. 

Dan di antara bentuk dilalah yang muhtamal juga adalah shighat penafian iman, seperti 

sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

حني يسرق وهو  ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ، وال يشرب اخلمر حني يشرب وهو مؤمن ، وال يسرق( 
  . أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة) احلديث.. مؤمن

“Tidak berzina si pezina saat dia berzina sedang dia itu mu’min, dan tidak minum khamr (si 

peminum) saat dia minum sedang dia itu mu’min, dan tidak mencuri (si pencuri) saat dia mencuri 

sedang dia mu’min..) dikeluarkan Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 

Dan telah lalu penamaan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap peminum khamr 

dengan ucapannya “saudara kalian”. 

Dan telah terbukti keberadaan zina, pencurian dan minum khamr pada masa Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan beliau tidak menvonis mereka dengan hukum orang yang 

kafir, serta tidak memutus muwalah antara mereka dengan kaum muslimin, namun beliau 

mendera ini, memotong tangan ini, dan beliau dalam hal itu memerintahkan ampunan bagi 

mereka dan berkata: 

 .. )ال تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم
“Janganlah kalian menjadi penolong syaitan atas saudara kalian) Majmu Al Fatawa cet Daar Ibnu 

Hazm 7/409. 

Dan seperti hadits:  

 متفق عليه) ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ( 
“Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia 

cintai bagi dirinya.” (Muttafaq’ Allaih)  

Dan hadits: 

  . رواه مسلم) …ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ، وال تؤمنوا حىت حتابوا ( 
(Tidaklah kalian masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga saling 

mencintai…) (HR Muslim) 

Dan hadits: 



208     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

  . عن أنس مرفوعا) 4/165(أخرجه احلاكم ) ليس مبؤمن من ال يأمن جاره غوائله ( 
(Bukan orang mu’min orang yang tetangganya tidak merasa aman dari ganggungan dia.) 

Dikeluarkan oleh Al Hakim 4/165 dari Anas secara marfu’. 

Dan hal yang sama hadits:  

  . رواه البخاري ومسلم) الذي ال يأمن جاره بوائقه .. . واهللا ال يؤمن( 
(Demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.) (HR Al 

Bukhari dan Muslim). 

Dan hadits: 

 .رواه البخاري) ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني ( 
(Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai dari anaknya, bapaknya dan 

manusia semuanya) (HR Al Bukhari) 

Dan hadits-hadits lainnya… 

Ini adalah shighat yang muhtamal dilalah-nya, dan tidak boleh memastikan bahwa 

penafian di sini adalah penafian ashlul iman dan terus mengkafirkan setiap orang yang 

masuk di bawah wa’id ini. Sungguh saya telah melihat di antara orang-orang yang ngawur 

dan yang sangat menggebu-gebu, orang yang mengkafirkan banyak para pelaku maksiat 

seraya berdalil dengan hadits-hadits semacam ini dan wa’id yang ada di dalamnya. 

Saya telah mendengar orang yang menvonis kafir orang yang bermalas-malas dari 

melaksanakan shalat jama’ah atau disibukkan dengan dunia darinya, dengan dalil bahwa 

dia telah mengedepankan hal itu dan mengutamakannya atas cinta kepada Allah dan Rasul-

Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam dan dari itu dia bukan mu’min. 

Dan seperti itu mereka katakan pada orang yang taqshir (teledor) dalam jihad dan 

pembelaan agama karena berat terhadap dirinya dan anaknya. 

Dan begitu juga orang yang tidak mengutamakan saudaranya dalam sebagian 

urusan… mereka berkata: (Dia tidak mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi 

dirinya) berarti dia bukan mu’min sebagaimana ada dalam hadits tadi: Yaitu kafir. 

Tidak seperti itu nash dipahami.... 

Engkau telah tahu bahwa shighat ini dan yang semisalnya adalah muhtamalah yang 

tidak cukup dengan sendirinya untuk memastikan takfir.  

Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memperlakukan orang yang melanggar 

dosa dan maksiat yang lebih dahsyat dari ini dengan perlakuan sebagai kaum muslimin dan 

beliau tidak mengkafirkan mereka atau menegakkan atas mereka hukuman buat orang-

orang murtad. Jadi mesti memahami nash-nash semacam ini dengan merujuk kepada nash-

nash lain yang menjelaskannya. Dan kaidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dalam hal ini adalah 

firman Allah ta’ala: 
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang 

selain dari syirik itu bagi orang yang dikehendakinya.” (An Nisa: 48) 

Dan sebaliknya tidak sah dikatakan bahwa penafian yang ada dalam hadits-hadits ini 

adalah penafian kesempurnaan iman, yaitu dengan maksud Al Iman Al Mustahabb (Yang 

sunnah) sebagaimana yang saya baca dalam sebagian tulisan-tulisan. 

Kecuali bila dimaksudkan penafian Al Kamaalul Wajib (Kesempurnaan yang wajib) 

yang mana pelakunya dicela dan terancam siksaan (Lihat Al Fatawa 7/14 cet Daar Ibnu 

Hazm) 

Karena kurang dari (memenuhi) Al Iman Al Mustahabb tidaklah memastikan celaan, 

dan shighat penafian iman tergolong shighat wa’id, sedangkan wa’id itu sebagaimana yang 

dikatakan Syaikhul Islam di dalam Kitabul Iman tidak digunakan kecuali bagi orang yang 

meninggalkan kewajiban, baik itu termasuk Ashlul Iman atau termasuk Al Iman Al Wajib. 

Jadi shighat-shighat semacam ini adalah muhtamal lagi mungkin digunakan untuk 

penafian Ashlul Iman yang dengannya si pelaku menjadi kafir, atau bisa digunakan untuk 

penafian Kamaalul Iman Al Wajib, sehingga pelakunya menjadi fasiq bukan kafir. Dan 

penentuan salah satu dari dua indikasi yang merupakan maksud syar’iy adalah dengan 

mengembalikan nash-nash yang muhtamal ini kepada nash-nash muhkam yang menjadi 

penjelasan baginya. 

Dan di antara jenis itu adalah shighat: ليس منا (Bukan termasuk golongan kami). 

Sebagaimana dalam hadits: 

  ). 358(أخرجه البخاري يف األدب املفرد ) ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا ( 
“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyanyangi anak kecil dan tidak menghormati 

orang tua di antara kita” (HR. Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrid (358)) 

Dan hadits:  

  . رواه مسلم) من غشنا فليس منا ،ومن محل علينا السالح فليس منا ( 
“Siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami, dan siapa yang mengangkat 

senjata terhadap kami maka dia bukan termasuk golongan kami” (HR Muslim). 

Dan hadits:  

 رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا) من تعلم الرمي مث تركه فليس منا ( 
“Siapa yang belajar memanah terus dia meninggalkannya, maka dia bukan termauk golongan kami.” 

(HR Muslim dari hadits Uqbah Ibnu Amir secara marfu’). 

Dan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengannya bukanlah Al Kufru Al 

Mukhrij dari millah adalah riwayat yang lain dari hadits itu sendiri dengan shighat “ فقد عصى 

/sungguh dia telah maksiat. 

 Dan hadits-hadits lainnya, sesungguhnya ia adalah termasuk shighat-shighat yang 

muhtamal yang tidak boleh memastikan takfir dengannya, meskipun ia sebagaimana yang 

ditegaskan Syaikhul Islam adalah tergolong wa’id yang menunjukkan pengurangan pada 

iman yang fardlu atau yang wajib, dimana beliau berkata: (Dikala Allah menafikan iman 
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dari seseorang, maka ini tidak terjadi kecuali karena kekurangan sesuatu yang merupakan 

keimanan yang wajib di atasnya, dan berarti ia tergolong orang-orang yang berhaq 

mendapatkan janji yang muthlaq, dan begitu juga sabdanya:  

 )من غشنا فليس منا ومن محل علينا السالح  فليس منا ( 
“Siapa yang menipu kami maka ia bukan termasuk golongan kami dan siapa yang mengangkat 

senjata terhadap kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.” Semuanya termasuk masalah ini, 

tidak dikatakan kecuali terhadap orang yang meninggalkan apa yang Allah wajibkan 

atasnya atau melakukan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia telah 

meninggalkan dari keimanan yang difardlukan atasnya suatu yang lenyap darinya nama itu 

karenanya, maka ia tidak tergolong orang-orang mu’min yang berhak mendapatkan janji 

lagi selamat dari ancamana). Al Fatawa 7/30-31. 

Oleh sebab itu salaf tidak menyukai pembicaraan dalam pentakwilan nash-nash wa’id 

ini karena khawatir mengentengkan keberadaan dosa-dosa yang diancamkannya dan 

keberanian orang-orang untuk melanggarnya. Dan mereka terpaksa berbicara dalam hal itu 

–seperti yang kami lakukan di sini– hanyalah untuk menjelaskan madzhab yang benar dan 

membantah syubhat-syubhat para ghulat (Extrimis dalam Takfir), karena kalau keadaannya 

tidak seperti itu, maka sesungguhnya wa’id itu pada dasarnya -bila aman dari hal itu- adalah 

dibiarkan sesuai dhahirnya seperti yang dilontarkan syar’iy, karena sesungguhnya ia lebih 

membuat jera. Oleh sebab itu An Nawawiy menukil dalam Syarah Muslim dari Sufyan 

Ibnu Uyainah bahwa beliau tidak menyukai ucapan orang yang menafsirkan sabdanya 

dalam hadits dengan (Tafsir) bukan di atas tuntunan kami, dan beliau berkata (Sungguh 

buruk sekali pendapat ini): Yaitu akan tetapi (semestinya) menahan diri dari 

mentakwilkannya supaya lebih mengena dalam jiwa dan lebih membuat jera) Kitabul Iman 

2/29. 

Dan di antara shighat yang muhtamal dilalah-nya juga adalah wa’id (Allah haramkan 

surga atasnya) atau (tidak masuk surga) atau (tidak mendapatkan wangi surga) 

Seperti sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

  . رواه البخاري ومسلم) ال يدخل اجلنة قاطع رحم ( 
“Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturrahim) (HR Al Bukhari dan 

Muslim). 

Dan sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

  . رواه مسلم) ، من ال يأمن جاره بوائقه ال يدخل  اجلنة ( 
“Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.” (HR Muslim). 

Dan ini dijelaskan dengan apa yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah 

dalam kisah laki-laki yang telah datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya 

mengadukan tetangganya, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk 

bersabar dan beliau tidak mengkafirkan tetangganya itu, terus beliau memerintahkan dia 

agar menaruh semua perabotan rumah tangganya di jalan, kemudian dia melakukannya, 

dan tatakala ditanya orang-orang dan dia kabari mereka tentang gangguan tetangganya 
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terhadapnya, maka mereka mengutuk tetangganya itu, dan di dalamnya tidak ada sesuatu 

yang menunjukkan bahwa dia memperlakukannya seperti orang murtad. 

Oleh sebab itu An Nawawi berkata dalam Syarah Muslim (Kitabul Iman): (Dan dalam 

makna “Tidak masuk surga” ada dua jawaban yang keduanya berlaku pada setiap hal yang 

menyerupai hal ini. 

Salah satunya: Sesungguhnya ia diartikan pada orang yang menghalalkan sikap 

menyakiti tetangga padahal ia tahu bahwa itu diharamkan, maka ini kafir tidak mungkin 

masuk neraka. 

Kedua: Maknanya: Balasannya dia tidak masuk surga di saat orang-orang berhasil 

masuk surga bila telah dibuka pintu-pintunya bagi mereka, tetapi dia mundur, kemudian 

terkadang diberi balasan dan dimaafkan sehingga dia bisa masuk terlebih dahulu. 

Dan kami takwil ini dengan dua pentakwilan, karena kami telah ketengahkan bahwa 

madzhab ahlul haq sesungguhnya orang yang mati di atas tauhid seraya terus di atas kabaa-

ir (dosa dosa besar) maka urusannya kepada  Allah tabaraka wa ta’ala bila Dia menghendaki 

Dia ampuni terus Dia masukan ke dalam surga terlebih dahulu, dan bila Dia menghendaki 

Dia menyiksanya terus memasukkannya ke dalam surga, wallahu ta’ala a’lam). 2/15-16. 

Syaikhul Islam memiliki jawaban seputar pertanyaan dalam bab ini dalam Al 

Fatawa 7/413 di dalamnya beliau menuturkan perkataan ulama (Bahwa yang dinafikan itu 

adalah masuk surga langsung yang tidak ada adzab bersamanya, bukan masuk yang 

muqayyad yang terjadi bagi orang yang masuk neraka kemudian masuk surga) 7/414. 

Dan di antara itu juga shighat (Al Jahiliyyah) atau (Da’wal Jahiliyyah) atau (Al Maitah 

Al Jahiliyyah) dan telah lalu… 

Dan di antara shighat yang muhtamal dilalah-nya juga adalah lafadh (Saya berlepas diri 

dari orang yang melakukan ini dan itu) atau (Sungguh telah lepas dzimmah darinya).  Seperti 

hadits:  

  . أخرجه الطرباين يف الكبري) برئت الذمة ممن قام مع املشركني يف بالدهم ( 
“Jaminan telah lepas dari orang yang muqim bersama kaum musyrikin di negeri mereka” 

dikeluarkan Ath Thabarani dalam Al Kabir. 

Dan hadits:  

من بات فوق بيت ليست له إجار فوقع فمات ، فربئت منه الذمة ، ومن ركب البحر عند ارجتاجه فمات فقد ( 
  ). 5/79(أخرجه أمحد ) برئت منه الذمة 

(Siapa yang tidur malam di atas rumah yang tidak ada perlindungan baginya, terus dia jatuh dan 

mati. Maka dzimmah lepas darinya, dan siapa yang naik perahu saat ombak berkecamuk, terus dia 

mati, maka dzimmah telah lepas darinya) (HR Ahmad 54/79) 

Hal itu telah ada penafsirannya dalam hadits lain yang menunjukkan bahwa bara’a 

di sini tidak berarti kekufuran dan keluar dari millah, namun yang dimaksud di antaranya 

adalah gugurnya diyat di saat kaum muslimin membunuh orang yang pertama bersama 

kaum musyrikin, dan saat jatuhnya orang yang kedua dari dinding, matinya atau 

tenggelamnya. 
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Untuk menjelaskan yang pertama, Abu Dawud At Tirmudzi dan Ibnu Majah dari 

Jarir Ibnu Abdillah:  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية إىل خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك ( 
  . أنا برئ من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني :وسلم ، فأمر هلم بنصف العقل ، وقالالنيب صلى اهللا عليه 

 ).ال ترتاءى نارامها  :قالوا يا رسول اهللا ومل ؟ قال
“Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengutus pasukan ke Khats’am, terus 

orang-orang melindungi diri dengan sujud, kemudian mereka malah dibunuh. Dan berita 

itu sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau memerintahkan bayar 

setengah diyat bagi mereka, dan berkata: “Saya berlepas diri dari setiap muslim yang muqim 

ditengah kaum musyrikin “mereka berkata: “wahai Rasulullah kenapa? beliau berkata: Kedua 

perapian mereka tidak boleh saling melihat.” 

Dan dalam penjelasan kedua, Ath Thabarany meriwayatkan dari Abdullah Ibnu 

Ja’far bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

  ). من رمانا بالليل فليس منا ، ومن رقد على سطح ال جدار له فمات فدمه هدر ( 

“Siapa yang melempar kami di malam hari maka dia bukan golongan kami, dan siapa yang tidur dia 

atap yang tidak ada dinding pelindung baginya, maka darahnya tidak bernilai diyat” 

Kesimpulannya, bahwa tidak membedakan dan tidak jeli dalam shighat-shighat 

muhtamal seperti ini dan membawanya pada kufur akbar yang mengeluarkan dari millah, 

serta tidak mengembalikannya kepada nash-nash yang menjelaskannya adalah sandungan 

besar yang tidak ditembus kecuali oleh orang yang tidak peduli dengan diennya, dan ia 

adalah inti keterelinciran Khawarij yang membawa seluruh shighat wai’d terhadap kufur 

akbar, padahal banyak darinya tidak sharih penegasannya terhadap kufur akbar, dan ia juga 

memiliki qarinah-qarinah dan nash-nash yang menjelaskannya yang memalingkannya 

darinya. Mereka kafirkan kaum muslimin dan halalkan darahnya dan mengeluarkannya 

dari lingkungan Islam dengan sebab suatu yang bukan kufur akbar, sehingga dengan itu 

mereka keluar dari madzhab Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Maka wajib atas pencari 

kebenaran agar hati-hati bagi diennya dan tidak menembus takfir dengan shighat-shighat 

yang ihtimal dilalah-nya sebelum mentadabburi dalil-dalil syar’iy, pokok-pokok dasarnya 

dan maksud-maksudnya untuk mengetahui dan menentukan maksud Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala darinya. Bila dia tafrith di dalam hal ini dan melupakannya serta berinteraksi dengan 

nushush dengan semangat saja dan dengan ngawur, maka dia binasa dan membinasakan 

tanaman dan binatang ternak, dan sikap aniayanya adalah atas agamanya.  

 

 

 

***** 
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( 8 )   

Takfir Dengan Ucapan-Ucapan Atau Perbuatan-Perbuatan Yang  Ihtimal 

Dilalah-nya Tanpa Memandang Maksud Orang Yang Mengucapkannya 

Atau Yang Melakukannya 

 

Dan di antara kekeliruan yang umum dalam takfir juga adalah takfir dengan ucapan-

ucapan atau perbuatan-perbuatan yang dilalah-nya muhtamal tanpa memandang kepada 

maksud orang yang mengucapkanya atau yang melakukannya. Dan ini yang dikenal 

dengan takfir dengan hal-hal yang muhtamal, yaitu keberadaan ucapan atau perbuatan 

seseorang itu tidak sharih (jelas) dilalah-nya terhadap kekafiran namun memiliki 

kemungkinan lain. 

Syaikul Islam berkata di dalam Ash Sharimul Maslul: (Takfir itu tidak boleh dengan 

hal yang muhtamal). Hal 517.   

Sesungguhnya perbuatan atau ucapan mukallaf itu tidak menjadi sebab yang shahih 

untuk takfir kecuali dengan dua syarat:  

� Pertama: Syarat dalam dalil syar’iy yang dijadikan dalil atas hal itu, yaitu dalil tersebut 

qath’iy dilalah-nya terhadap kekufuran perbuatan atau ucapan, dan telah lalu pembahasan 

atas hal ini dalam tempat yang lalu. 

�  Kedua: Syarat pada ucapan atau perbuatan mukallaf itu sendiri. Ucapan atau perbuatan 

(yang merupakan sebab takfir) yang muncul darinya harus jelas dilalah-nya terhadap 

kekafiran, yaitu ia mengandung secara jelas dan bukan secara ihtimal (sekedar 

kemungkinan) memuat sebab yang mengkafirkan yang ada pada nash syar’iy yang 

dijadikan dalil terhadap takfir itu. 

Oleh sebab itu para ulama ushul memberikan definisi bagi sebab sebagaimana yang 

telah lalu dengan ucapan mereka: (Sifat yang dhahir lagi baku yang dengannya hukum 

menjadi terbukti, dari sisi di mana syari’at mengaitkan hukum itu dengannya). 

Adapun ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan yang ihtimal (memiliki 

banyak kemungkinan) yang bisa berarti kekafiran dan bisa juga tidak, maka tidak halal 

bersegera untuk melakukan takfir dengannya, karena ia adalah sifat-sifat yang tidak pasti. 

Dan supaya menjadi mundlabith (baku) maka mesti memperhatikan beberapa hal 

untuk menentukan dilalah-nya, apakah dibawa kepada kekafiran yang nyata atau tidak, dan 

ia adalah yang dinamakan dengan isthilah melihat pada murajjihat (hal-hal yang 

menguatakan), yaitu:  

- Tabayyun (mencari kejelasan) maksud orang yang melakukan atau yang 

mengucapkannya. 

- Memperhatikan qarinah-qarinah keadaan yang menyertai ucapan atau perbuatan. 

- Dan mengetahui adat si pembicara atau adat kabilahnya atau penduduk negerinya. 

Adapun tabayyun maksud si pelaku, yaitu dengan menanyakan tentang apa yang dia 

maksudkan dengan ucapan atau perbuatannya itu, contohnya: Seandainya orang mencaci 

nama Muhammad, maka dhahir ini bahwa ia telah mengucapkan ucapan kekafiran, akan 
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tetapi ada kemungkinan bahwa dia memaksudkan sosok selain Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, terutama bila orang itu tidak terkenal dengan kezindiqan atau suka meremehkan 

dien ini, sehingga perlu ditanya tentang maksudnya sebelum dia divonis kafir. Dan contoh 

lain: Seandainya muncul darinya ucapan yang tidak jelas berbentuk celaan, maka mesti 

tabayyun dari maksud ucapannya sebelum divonis. Oleh sebab itu Ibnu Mundzir menukil 

kesepakatan bahwa orang yang mencela Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam secara sharih maka 

wajib dibunuh. 

Abu Bakar Al Farisiy salah seorang tokoh madzhab Asy Syaf’iy menukil di dalam 

Kitabul Ijma’ bahwa orang yang menghina Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan ucapan 

penghinaan yang jelas maka dia kafir dengan kesepakatan ulama. 

Adapun lafadh-lafadh atau ucapan-ucapan yang ihtimal lagi tidak sharih, maka ini 

diijmakan dan tidak disepakati, dan mereka tidak mengharuskan takfir dengannya dan tidak 

pula vonis hukuman mati kecuali setelah tabayyun dan mencari kejelasan serta meminta 

pernyataan jelas dari si pelaku atau orang yang mengucapkannya. Asy Syafi’y berkata 

dalam Al Ummu (7/297): (Ucapan yang dipegang adalah ucapan dia di dalam hal yang 

memiliki kemungkinan suatu yang tidak dhahir, sehingga tidak divonis selamanya kecuali 

dengan hal yang dhahir). Dan lihat I’lamul Muwaqqi’in 3/115 

Al Hafidh Ibnu Hajar telah menukil hal itu dari Ibnu Mundzir dan Abu Bakar 

dalam kitab Istitabatul Murtaddin di mana Al Bukhari menuturkan hadits-hadits ucapan 

salam orang-orang Yahudi terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan ucapan mereka 

 kematian atasmu” dan beliau menetapkan suatu bab baginya (Bab bila kafir / السام عليكم“

dzimmy atau yang lainnya mencela Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan ucapan yang 

tidak terang-terangan seperti ucapannya: السام عليكم. 

Para ulama telah menyebutkan di antara sebab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak 

membunuh orang Yahudi itu, bahwa dia tidak terang-terangan dalam celaannya, namun dia 

mengucapkan ucapan yang muhtamal, sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah 

menghukumi kecuali dengan hal yang jelas yang tidak diperselisihkan oleh manusia, 

sehingga bila pelakunya dihadirkan dan dibunuh maka tidak ada yang 

mempermasalahkannya, oleh sebab itu belaiu cukup membalas mereka dengan ucapannya  

 “ وعليكم“

Dan mereka telah menyebutkan sebab-sebab lain selain ini, dan silakan lihat Asy Syifa 

karya Al Qadli Iyadl 2/224-230 (Pasal, bila engkau berkata: Kenapa Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam tidak membunuh orang Yahudi yang menyatakan kepadanya “ م عليكمالسا  ) dan 

sebagiannya akan datang di dalam bahasan setelah ini, dan dalam hal itu lihat juga Ash 

Sharim Al Maslul dan Fathul Bari di dalam tempat yang telah kami isyaratkan tadi. 

Contoh lain, Andai seseorang berdo’a di samping kuburan dan suaranya tidak 

kedengaran, maka mesti ditanya tentang do’anya. Bila dia berkata: “Saya berdo’a kepada 

Allah di sisi kuburan orang saleh ini dengan harapan do’a diterima” maka perbuatan ini 

bid’ah ghair mukaffirah, dan dia mesti dilarang dari hal itu karena ia adalah sarana kepada 

kemusyirkan. 

Bila ia berkata “Saya memohon kepada orang yang dikubur ini agar ia memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan saya” maka perbuatannya adalah membuat dia kafir… dan begitulah 

seterusnya. 
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Mencari kejelasan maksud itu bisa menentukan apa yang dimaksud dari perbuatan 

yang ihtimal dilalah-nya, dan bisa memastikan sebab takfir. 

An Nawawiy menukil dari Ash Shaimuri dan Al Khathib: (Bila ditanya -yaitu si 

mufti- tentang orang yang mengatakan ini dan itu, berupa sesuatu yang memiliki banyak 

kemungkinan yang sebagian kemungkinan-kemungkinan itu bukan kekafiran, maka 

seyogyanya si mufti berkata: Orang itu mesti ditanya tentang apa yang dia maksudkan dari 

apa yang dia katakan: Bila dia memaksudkan begini maka jawabannya ini dan bila dia 

memaksudkan begitu maka jawabannya itu). Al Majmu karya An-Nawawi 1/49. 

Dan hal seperti itu adalah apa yang dijawab oleh Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah 

tentang pertanyaan seputar orang yang melaknat agama Yahudi dan mencaci Taurat, maka 

beliau berkata: (Al Hamdulillah, tidak seorangpun boleh melaknat Taurat, bahkan siapa 

yang melaknat Taurat, maka dia disuruh taubat, kemudian bila dia bertaubat (maka dia 

dilepas) dan bila tidak bertaubat maka dia dibunuh. Dan bila ia tergolong orang yang 

mengetahui bahwa Taurat itu diturunkan dari Allah dan bahwa wajib iman terhadapnya, 

maka orang ini langsung dibunuh dengan sebab celaan dia terhadapnya dan taubatnya tidak 

diterima dalam pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama. Dan adapun bila ia 

melaknat agama Yahudi yang mereka pegang pada zaman sekarang ini, maka ini tidak apa-

apa, karena sesungguhnya mereka itu dilaknat, mereka dan agama mereka. Dan begitu juga 

mencela Taurat yang ada pada mereka, yang mana memberikan penjelasan bahwa 

maksudnya adalah penyebutan tahrif taurat itu, seperti dikatakan: Cetakan Taurat ini telah 

dirubah, tidak boleh mengamalkanya yang ada di dalamnya, dan siapa yang mengamalkan 

ajaran-ajarannya yang telah dirubah lagi diganti maka dia itu kafir. Ucapan ini dan yang 

semisalnya adalah haq tidak apa-apa atas yang mengucapkannya, wallahu a’alam). Majmu 

Al Fatawa dari Ibnu Hazm 35/121. 

Adapun dalam sesuatu yang tidak memiliki ihtimal kecuali apa yang nampak, yaitu 

jelas dilalah-nya terhadap kekafiran, maka tidak perlu melihat pada niat dan maksudnya. 

Dan andaikata hal itu mesti diperhatikan tentulah itu menjadi jalan masuk bagi permainan 

kaum zindiq terhadap syari’at ini. 

Oleh sebab itu Al Qadli Iyadl menukil dalam Asy Syifa dari Habib Ibnu Ar Rubaiy -

dari kalangan Fuqaha Malikiyyah: (Sesungguhnya klaim takwil di dalam lafadh yang jelas 

adalah tidak diterima) 2/217, dan Syaikhul Islam telah menukilnya seraya berhujjah 

dengannya dalam Ash-Sharimul Maslul l/327. 

Dan sebelumnya Al Qadli telah menuturkan secara langsung contoh atas kekafiran 

yang nyata, beliau menukil dari Ahmad Ibnu Abi Sulaiman sahabat Sahnun (Berkata 

tentang laki-laki yang dikatakan kepadanya: Tidak, demi hak Rasulullah, semoga Allah 

memperlakukan Rasulullah dengan hal seperti itu,  dan ia menuturkan ucapan yang buruk –

maka dikatakan kepadanya: Apa yang kamu katakan wahai musuh Allah? maka dia 

mengatakan ucapan yang lebih dahsyat dari ucapan dia pertama, kemudian berkata: “Yang 

dimaksud dengan ucapan saya Rasulullah adalah kalajengking” maka Ibnu Abi Sulaiman 

berkata kepada orang yang ada bersamanya: Jadilah kamu saksi terhadapnya, sedang saya 

adalah serikatmu, maksudnya dalam hal membunuhnya dan pahala hal itu). 2/217. 

Dan kesimpulannya: Bahwa mencari kejelasan maksud si pelaku itu hanya dianggap 

dan diperhitungkan serta penting lagi harus di dalam hal yang ihtimal dilalah-nya (yaitu 
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dalam takfir dengan hal-hal yang muhtamal) dan tidak di perhitungkan dalam kekafiran 

yang nyata. 

Tanbih 

Telah kami ketengahkan kepada anda dalam mawani’ takfir bahwa maksud yang 

dianggap lagi dimaksud kejelasannya di sini dan yang berpengaruh di dalam hukum takfir 

adalah penentuan apa yang dimaksud dari perbuatan atau ucapan yang muhtamal itu, bukan 

mencari kejelasan keinginannya untuk menjadi kafir dan keluar dari agama, sebagaimana 

yang diduga dan disyaratkan oleh sebagian orang. 

Dalam contoh orang yang menghina (Muhammad), maksud yang membuatnya kafir 

yang dituntut untuk dicari kejelasannya adalah ucapan orang itu (Saya memaksudkan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bukan yang lainnya). 

Dan dalam contoh kedua adalah ucapannya (Saya memohon terhadap si mayyit 

untuk melepaskan kesulitan saya). 

Inilah maksud yang berpengaruh dalam hukum takfir dengan hal-hal yang muhtamal 

dan tidak mesti ditanya: “Apakah kamu bermaksud untuk kafir dengan hal itu, atau apakah 

kamu menghalalkan hal itu dengan hatimu” sebagaimana yang disiyaratkan oleh para 

pewaris Murjiatul Jahmiyyah. 

Akan tetapi andai dia berkata: “Saya tidak bermaksud untuk kafir dengan hal itu” 

tentulah penafian ini tidak berpengaruh dalam hukum tersebut, karena hukum yang 

memiliki sebab sebagaimana yang telah lalu tidaklah mungkin tertinggal dari sebabnya 

secara syar’iy, baik orang yang melakukan sebab itu memaksudkan melekatnya status 

hukum yang disebabkan ataupun tidak memaksudkannya, bahkan bila sebab yang 

disebabkan atasnya atau tidak, namun justeru bila sebabnya ada dan syarat-syaratnya 

terpenuhi serta mawani’-nya tidak ada, maka yang status hukumnya itu melekat padanya 

walaupun si mukallaf itu tidak memaksudkan keterjalinan hukum itu padanya. Si mukallaf 

tidak punya kewenangan untuk melepaskan ikatan yang dengannya syari’at telah mengikat 

hukum dengan sebab-sebabnya, walaupun dia itu berangan-angan atas  Allah. 

Oleh sebab itu Syaikhul Islam berkata dalam Ash-Sharim hal 177-178: (Dan secara 

umum, siapa yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, maka 

dia telah kafir dengan hal itu meskipun tidak bermaksud untuk kafir, sebab tidak ada 

seorangpun yang bermaksud untuk kafir kecuali apa yang Allah kehendaki) dan ungkapan 

serupa telah lalu dalam bahasan syarat-syarat dan mawani’ takfir. 

Adapun peninjauan qarinah-qarinah keadaan yang menyertai suatu perbuatan, maka 

ia adalah apa yang telah kami isyaratkan kepadanya, yaitu keberadaan orang yang 

melontarkan ucapan yang muhtamal itu terkenal dengan sikap permainannya terhadap 

agama ini dan pertemanannya dengan orang-orang zindik, atau dia sendiri tertuduh dengan 

kezindiqan. Di mana qarinah-qarinah ini dan yang serupa dengannya adalah menguatkan 

maksud kekafiran. 

Ibnu Rajab berkata: (Indikasi keadaan menjadikan indikasi ucapan-ucapan itu 

berbeda, dengan diterimanya klaim suatu yang selaras dengannya dan ditolaknya suatu 
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yang menyelisihinya, dan terbangun hukum-hukum di atasnya dengan sekedar hal itu). Al 

Qawaaid hal 322 no: 151. 

Contoh hal itu adalah apa yang telah disebutkan Al Qadli Iyadl, berkata: (Saya telah 

menyaksikan Syaikh kami Al Qadliy Abu Abdillah Ibnu Isa saat beliau menjadi qadliy, di 

mana didatangkan seorang laki-laki yang telah menghina orang yang namanya Muhammad, 

terus dia menghampiri seekor anjing kemudian memukulnya dengan kakinya, terus berkata 

kepadanya: “Bangkit kamu wahai Muhammad !!” kemudian laki-laki itu mengingkari 

bahwa ia telah mengatakan hal itu dan bersaksi atasnya sejumlah orang, maka beliau 

menyuruh memenjarakan orang itu dan meneliti keadannya, dan apakah ia berteman 

dengan orang yang suka mempermainkan diennya? dan tatkala ia tidak menemukan suatu 

yang menguatkan kecurigaan terhadap keyakinannya, maka beliau memukulnya dengan 

cemeti dan membebaskannya) dari Asy Syifa 2/237. 

Beliau tidak membunuhnya karena lawan/sekutu laki-laki itu sebagaimana yang dia 

katakan namanya Muhammad, ini adalah qarinah, disertai ketidakterkenalan laki-laki itu 

dengan sikap kezindiqan atau bersahabatnya dengan orang-orang zindiq, semua itu 

menunjukkan bahwa laki-laki itu bermaksud mencari temannya yang telah menghina dia, 

dan tidak bermaksud mencaci Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Inilah yang menghalangi dari 

mengkafirkannya dan darahnya masih terjaga, dan beliau mencukupkan saja dengan 

memukulnya sebagai ta’zir, agar ia hati-hati dan menjaga diri dari celaan yang ihtimal seperti 

ini, dan agar tidak menjadi jalan untuk mencela Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan 

membiasakan manusia terhadap hal itu. 

Adapun tinjauan terhadap adat kebiasaan, maka sungguh suatu kata di adat suatu 

kabilah atau daerah atau kelompok manusia bisa jadi berbeda maksudnya bagi adat orang-

orang lain. 

Oleh sebab itu Ibnu Qayyim berkata dalam I’lamul Muwaqqi’in (faidah ke 43: (Tidak 

boleh bagi dia -yaitu mufti- memfatwakan dalam iqrar (pengakuan), sumpah, wasiat dan hal 

lainnya yang berkaitan dengan lafadh, dengan apa yang menjadi kebiasaan dia berupa  

pemahaman lafadh-lafadh itu tanpa mengetahui kebiasaan pemilik bahasa itu dan orang-

orang yang melontarkan ucapan itu, di mana dia membawa lafadh itu kepada apa yang 

menjadi adat dan kebiasaan mereka walaupun hal itu menyelisihi makna asal yang 

sebenarnya, dan bila dia tidak melakukan hal itu maka dia sesat dan menyesatkan…). 

Dan beliau itu menyebutkan contoh-contoh atas hal itu terus berkata: (Dan ini adalah 

pintu yang besar yang terjatuh ke dalamnya mufti yang jahil, sehinga ia menipu manusia 

dan berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya dan ia merubah diennya, dan dia 

mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan, dan mewajibkan apa yang tidak Allah 

wajibkan.... Wallahu’ Musta’an). 4/228.229. 

Dan contoh itu, yang mengikuti kebiasaan orang-orang zaman kita terutama di 

negeri ini bila mereka menyebut nama Muhammad dan memaksudkan dengannya Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka mereka mengucapkannya dengan bahasa Arab asli dan 

berkata: Muhammad, dan bila mereka memaksudkan dengannya orang lain, maka mereka 

mengucapkannya dengan bahasa ‘amiyah (pasaran) begini Amhammad. ‘Urf ini tergolong 

qarinah-qarinah yang mungkin dengannya dilakukan pentarjihan lafadh atau celaan yang 

muhtamal bila muncul terhadap orang yang namanya Muhammad. Di mana telah terbiasa di 
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tengah orang-orang bila mereka berkomunikasi dan saling memaki adalah dengan 

menggunakan bahasa ‘amiyah. Adapun nama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka mereka 

tidak menuturkannya kecuali dengan bahasa Arab yang benar. 

Dan kesimpulan: Sesungguhnya takfir dengan hal-hal yang muhtamal adalah biang 

ketergelinciran dan keterpurukan pemahaman yang tidak halal bagi orang yang sayang 

terhadap agamanya menceburkan diri ke dalamnya tanpa memperhatikan batasan yang 

telah lalu. 

Dan ini adalah contoh-contoh dari fatwa-fatwa ulama dan para qadli di dalam 

permasalahan seperti ini, yang mana hal seperti ini memperkenalkan kepadamu kehati-

hatian para ulama dan ketelitian mereka di dalamnya. 

Al Qadli ‘Iyyadl berkata dalam Asy Syifa: (fasal) (sisi keempat: Mendatangkan dari 

ungkapan suatu ucapan yang global, dan menuturkan ucapan yang musykil yang mungkin 

membawanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam atau orang yang lainnya, atau 

bimbang dalam hal yang dimaksud berupa keselamatan dia dari yang tidak disukai atau 

keburukannya maka di sinilah pandangan menjadi bimbang dan ungkapan jadi bimbang 

serta sumber perselisihan para mujtahid dan saat pembersihan diri para muqaliddin, supaya 

binasa orang yang binasa di atas kejelasan serta hidup orang yang hidup di atas kejelasan, 

maka di antara ulama ada yang mengunggulkan kehormatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dan melindungi kepribadiannya sehingga dia berani menvonis pelakunya untuk 

dibunuh, dan di antara mereka ada yang menganggap besar kehormatan darah dan menolak 

had dengan syubhat karena ihtimal ucapan tersebut. 

Para imam kita telah berselisih tentang orang yang dibuat marah oleh orang yang dia 

hutangi, terus dia berkata kepadanya: Ucapkanlah shalawat kepada Muhammad shallallahu 

‘alaihi wa sallam! maka orang yang menagih berkata kepadanya: Semoga Allah tidak 

melimpahkan shalawat kepada orang yang mengucapkan shalawat kepadanya. 

Maka dikatakan kepada Sahnun: “Apakah ia seperti orang yang mencela Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam? maka beliau berkata: (Tidak, bila dia dalam kondisi marah yang 

kamu sebutkan, karena dia tidak menyembunyikan celaan). Dan Abu Ishaq Al Barqiy dan 

Ishbigh Ibnul Farj berkata: (Dia tidak dibunuh, karena sesungguhnya ia hanya mencela 

manusia), dan ini seperti ucapan Sahnun, karena ia tidak mengudzurnya dengan sebab 

marah dalam celaan terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, akan tetapi tatkala ucapanya 

itu mengandung ihtimal baginya dan bersamanya tidak ada qarinah yang menunjukkan 

celaan terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam atau celaan terhadap malaikat, serta tidak 

ada muqaddimah yang ucapanya bisa di bawah kepadanya, akan tetapi justeru qarinah 

menunjukan bahwa yang dimaksud dia itu adalah orang-orang selain mereka, karena dasar 

ucapan pihak yang lain kepadanya: “Ucapan salawat kepada Nabi,” sehingga ucapan dan 

celaannya dibawa kepada orang yang membaca salawat kepada beliau sekarang, karena 

dasar perintah orang lain itu kepadanya di saat marah, inilah makna ucapan Sahnun, dan ia 

sejalan dengan alasan dua sahabatnya.  

Dan disebutkan bahwa selain mereka berpendapat pelakunya mesti dibunuh, 

kemudian menukil dari Abdul Hasan Al Qabisiy sikap tawaqquf-nya juga dalam hal seperti 

ini serta ucapannya: (Dan darah orang muslim itu tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan 

hal yang jelas, sedangkan suatu yang mengandung pentakwilan-pentakwilan adalah mesti 
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dikaji ulang, inilah makna ucapannya. Dan dihikayatkan dari Abu Muhamad Ibnu Abi Zaid 

rahimahullah tentang orang yang mengatakan: Semoga Allah melaknat orang-orang Arab, 

semoga Allah melaknat Bani Israil, dan semoga Allah melaknat Banu Adam,” dan ia 

menyebutkan bahwa ia tidak maksudkan para nabi namun memaksudkan orang-orang yang 

dzhalim di antara mereka, maka ia wajib diberi sangsi sesuai ijtihad penguasa. Dan begitu 

juga dia menfatwakan tentang orang yang mengatakan: Semoga Allah melaknat orang yang 

mengharamkan suatu yang memabukan, dan berkata: “Saya tidak mengetahui yang 

mengharamkannya.” Dan (menfatwakan juga) tentang orang yang melaknat hadits “orang 

kota tidak boleh menjualkan bagi orang yang datang dari desa” dan melaknat apa yang dia bawa, 

bahwa dia itu diudzur karena kejahilan dan tidak mengetahuinya akan sunnah, dan dia 

wajib diberi pelajaran yang menyakitkan, Ini dikarenakan dia tidak memaksudkan dengan 

berdasarkan dhahir keadaannya untuk mencela Allah tabaraka wa ta’ala dan tidak pula 

mencela Rasul-Nya, namun ia hanya melaknat yang mengharamkanya dari kalangan 

manusia, sejalan dengan fatwa Sahnun dan para sahabatnya dalam masalah yang lalu. Dan 

sama seperti itu apa yang biasa muncul dari ucapan orang-orang dungu saat saling mencaci 

satu sama lain: Hai anak seribu babi, Hai anak seratus anjing, dan ucapan-ucapan kotor 

lainya. Dan tidak diragukan lagi masuk ke dalam bilangan seperti ini dari kalangan nenek 

moyangnya adalah sejumlah para Nabi, dan bisa jadi sebagian bilangan ini terputus kepada 

Adam ‘alaihissalam, sehingga seyogyanya dibuat jera darinya dan mencari kejelasan apa 

yang tidak diketahui oleh orang yang melontarkanya serta kerasnya sangsi yang diberikan 

kepada dia. Dan seandainya diketahui bahwa dia memaksudkan celaan terhadap para Nabi 

yang ada di dalam jalur nasab leluhurnya atas dasar ilmu, tentulah dibunuh. Dan 

permasalahan bisa dipersempit dalam contoh seperti ini seandainya orang berkata kepada 

seorang Bani Hasyim: “Semoga Allah melaknat Bani Hasyim,” dan dia mengatakan bahwa 

maksud saya adalah orang-orang dhalim dari mereka, atau berkata kepada orang yang 

tergolong keturunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ucapan yang kotor tentang bapaknya 

atau orang yang termasuk anak cucunya padahal dia tahu bahwa ia termaksud keturunan 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan dalam dua masalah itu tidak ada qarinah yang menuntut 

pengkhususan sebagian bapak-bapaknya dan pengeluaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

dari orang yang di cela di antara mereka. Dan saya telah melihat (ucapan) Abu Musa Ibnu 

Manas tentang orang yang berkata kepada seseorang “Semoga Allah melaknatmu hingga Adam 

‘alaihissalam” bahwa bila ada bukti atasnya maka dia itu dibunuh). 2/234-237. 

 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang berkata kepada seorang 

syarif yaitu turunan Ahlul Bait: “Hai anjing, hai anak anjing” terus dikatakan kepadanya; 

Sesungguhnya dia itu syarif. Kemudian ia malah mengatakan: “Semoga Allah melaknatnya dan 

melaknat orang yang mengagungkannya” maka apakah ia wajib dibunuh atau tidak? dan 

bersaksi atasnya musuh dia dengan hal itu. 

Maka beliau menjawab: (Kesaksian musuh terhadap musuhnya tidaklah diterima 

walaupun dia itu adil, dan ucapannya ini bukan dengan sendirinya tergolong hinaan kepada 

Nabi yang mana pelakunya mesti dibunuh, akan tetapi mesti diminta penjelasan tentang 

maksud ucapannya “orang yang mengagungkannya”. 

Kemudian bila telah terbukti dengan tafsirnya atau dengan qarinah-qarinah 

kondisinya atau ungkapannya bahwa ia itu memaksudkan pelaknatan terhadap Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka wajib ia dibunuh. 
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Dan bila tidak terbukti hal itu, atau terbukti dengan qarinah-qarinah kondisinya atau 

ungkapannya bahwa ia memaksudkan selain Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti ia 

memaksudkan pelaknatan terhadap orang yang mengagungkannya atau menyanjungnya 

atau pelaknatan orang yang meyakini dia itu syarif maka hal itu tidak memastikan hukum 

bunuh dengan kesepakatan ulama. Orang yang bukan zindiq tidak boleh diduga bahwa ia 

itu memaksudkan pelaknatan terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Siapa yang 

diketahui dari keadaannya bahwa ia itu mukmin bukan zindiq, maka itu bukti bahwa ia 

tidak memaksudkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan tidak wajib membunuh 

muslim dengan sebab menghina salah seorang asyraf (keturunan Nabi) dengan kesepakatan 

para ulama, yang dibunuh itu hanyalah orang yang menghina para Nabi). Majmu Al Fatawa 

35/20. 

Dan berkata juga di dalamnya 34/87: (Dan siapa menghina Abu Hasyimi maka ia 

dita’zir atas hal itu, dan hal itu tidak dijadikan sebagai hinaan terhadap Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam, dan andai ia menghina bapak dan kakek orang Hasyimiy maka hal itu tidak 

dibawa kepada hinaan terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena lafadhnya tidak 

nampak jelas dalam hal itu, karena kakek yang muthlaq adalah bapaknya bapak, dan bila 

seseorang menyebutkan kakek maka para kakeknya itu banyak sekali, sehingga tidak tertuju 

kepada orang tertentu, sedangkan hinaan terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah 

kekafiran yang mengharuskan hukum bunuh, maka iman yang jelas tidak hilang dengan 

sebab keraguan, dan darah yang ma’shum tidak dihalalkan dengan sebab keraguan, apalagi 

hal yang umum pada diri orang muslim itu adalah dia itu tidak bermaksud (menghina) Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, di mana keadaan dan ucapannya itu tidak menuntut hal tersebut, 

dan tidak diterima atasnya ucapan orang yang mengklaim bahwa dia itu memaksudkan 

Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa hujjah, wallahu a’lam). 

Perhatikanlah pertimbangan keadaan dan ungkapan serta pentingnya penentuan 

maksud dalam hal-hal yang muhtamal seperti ini. Dan perhatikan rincian para ulama yang 

matang keilmuannya dalam hal-hal seperti ini, maka oleh sebab itu perhitungkanlah dan 

pahamilah baik-baik, karena sesungguhnya kufur dan iman adalah termasuk hukum-hukum 

yang bahaya. 

Dan ia itu seperti apa yang dikatakan Syaikhul Islam adalah (termasuk hukum-

hukum yang diambil dari Allah dan Rasulnya, dan bukan termasuk hal yang dihukumi oleh 

manusia dengan praduga dan hawa nafsu mereka…!) Al Fatawa 35/101 

Dan berkata dalam Ash Sharim Al Maslul: (Takfir itu tidak terjadi dengan hal yang 

muhtamal). Selesai hal 517.        

 

 

 

***** 
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( 9 )   

Tidak Membedakan Antara Syi’ar-Syi’ar Kekafiran Dan Sebab-Sebabnya Yang 

Nampak Jelas Dengan Sarana-Sarana Penghantar Atau Tanda-Tandanya Yang 

Tidak Cukup Dengan Sendirinya Untuk Memastikan Takfir 

 

  

Dan di antara kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi dalam hal takfir juga adalah 

tidak membedakan antara syi’ar-syi’ar kekafiran dan sebab-sebabnya yang nampak jelas 

dengan sarana-sarana penghantar atau tanda-tandanya yang tidak cukup dengan sendirinya 

untuk memastikan pengkafiran. 

 Telah kami ketengahkan kepada anda bahwa Islam itu memiliki ciri-ciri khusus yang 

tidak dimiliki oleh agama-agama lain, dan bahwa siapa yang menampakkannya maka 

hukum asalnya adalah Islam selama tidak nampak darinya pembatal keislaman. 

 Kemudian ketahuilah begitu juga bahwa Islam memiliki tanda-tanda dan ciri-ciri 

yang banyak, walaupun dengan sendirinya tidak cukup untuk memastikan keislaman 

(seseorang), akan tetapi ia menjadi bahan pertimbangan untuk hati-hati, tabayyun dan tidak 

tergesa-gesa di dalam takfir, penghalalan darah dan harta serta pembolehan ‘ishmah, karena 

ia adalah sumber dugaan akan keislaman, dan di antara hal itu adalah: 

A. Ucapan salam:  

ia adalah qarinah dan salah satu tanda dari tanda-tanda orang Islam, akan tetapi ia 

bukan bukti yang pasti akan keislaman, karena banyak orang-orang kafir mengucapkannya, 

sebagaimana dalam hadits Anas yang muttafaq ‘alaih:  

 )إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ( 
“Bila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah: “Wa’alaikum” oleh sebab itu 

maka ia saja tidak cukup untuk memastikan status keIslaman, akan tetapi keberadaan tanda 

ini menjadi pendorong untuk bersikap hati-hati, tabayyun dan tidak tergesa-gesa dalam 

takfir dan bersegera untuk menghalalkan darah dan harta, sebagaimana yang diwasiatkan 

Allah  tabaraka wa ta’ala: 

$ pκš‰r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ# u # sŒÎ) óΟçF ö/ u�ŸÑ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# (#θãΖ̈Šu; tFsù Ÿωuρ (#θä9θ à) s? ôyϑÏ9 #’s+ø9 r& ãΝ à6øŠs9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |Mó¡ s9 $YΖÏΒ÷σãΒ šχθäótGö; s? 

š⇓t�tã Íο4θuŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# y‰ΖÏèsù «!$# ÞΟ ÏΡ$tótΒ ×οt�ŠÏV Ÿ2 4 š�Ï9≡ x‹x. Ν çGΨà2 ÏiΒ ã≅ ö6 s%  ∅ yϑsù ª!$# öΝ à6ø‹n= tã (# þθãΖ̈�t7tF sù 4 āχÎ) ©!$# 

šχ% x. $ yϑÎ/ šχθè= yϑ÷ès? # Z�� Î6 yz ∩⊆∪    

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan 

janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu: “Kamu bukan 

seorang mukmin” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di 

dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah 

menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. (An-Nisaa’: 94) 
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 Allah tabaraka wa ta’ala melarang kaum mu’minin bersikap tergesa-gesa 

mengkafirkan orang yang menampakkan tanda ini, dan Dia mengajak mereka untuk 

meneliti keadaannya dan tidak bersegera menghalalkan darah dan hartanya. Bepergian di 

muka bumi adalah safar dan perang, maka ia adalah isyarat yang menunjukkan bahwa hal 

itu bukan di Daarul Islam. Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan tentang 

sebab turun ayat ini dari Ibnu Abbas, berkata:  

مر رجل من بين سليم بنفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يسوق غنما له ، فسّلم عليهم ، فقالوا 
  . فنزلت اآلية.. يب صلى اهللا عليه وسلمما سّلم علينا إال ليتعوذ منا ، فعمدوا إليه فقتلوه ، وأتوا بغنمه الن

“Seorang laki-laki dari Bani Sulaim melewati sekelompok sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

sembari menggiring kambing-kambingnya, terus ia mengucapkan salam kepada mereka, mereka 

berkata: “Ia tidak mengucapkan salam kepada kita kecuali untuk melindungi dirinya dari kita.” Maka 

mereka mengejarnya terus membunuhnya, dan mereka datang dengan kambing-kambingnya kepada 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka turunlah ayat itu.” 

 Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata: (Dan di dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan 

bahwa orang yang menampakkan suatu dari tanda-tanda Al-Islam tidaklah halal darahnya 

sehingga statusnya diuji, karena salam adalah tahiyyah kaum muslimin, sedangkan tahiyyah 

mereka pada zaman jahiliyyah berbeda dengan hal itu, sehingga ini menjadi satu tanda....) 

Hingga ucapannya (Dan dari apa yang saya sebutkan ini tidaklah mesti menghukumi 

keislaman orang yang hanya mencukupkan atas hal itu dan (tidak mesti pula) 

memberlakukan hukum-hukum kaum muslimin atasnya, akan tetapi mesti ada pengucapan 

dua kalimah syahadat dengan rincian-rincian (perbedaan) di dalam hal itu antara ahlul kitab 

dengan yang lainnya, wallahu ta’ala a’lam). Dari Fathul Bari Kitabut Tafsir Bab 17 

               Dan di antara yang menguatkan bahwa tanda ini dan yang lainnya yang bukan 

termasuk ciri-ciri khusus Islam tidaklah cukup untuk memastikan keislaman seseorang, 

adalah apa yang dikeluarkan Al Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (1112) dan Al-Baihaqiy 

dalam As-Sunan 9/203 dari ‘Uqbah Ibnu Amir Al-Juhanniy:  

 :وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته ، فقال له الغالم :أنه مّر برجل هيئته هيئة رجل مسلم ، فسّلم فرد عليه عقبة( 
ال ، لكنه نصراين ، فقام عقبة فتبعه حىت أدركه ،  :أتدري على من رددت ؟ قال  أليس برجل مسلم ؟ فقالوا

 )اهللا حياتك وأكثر مالك إن رمحة اهللا وبركاته على املؤمنني ، لكن أطال  :فقال
“(Bahwa beliau melewati seorang laki-laki yang tampangnya tampang orang muslim, terus orang itu 

mengucapkan salam, maka ‘Uqbah membalasnya: Wa’alaikas salam wa rahmatullahi  wa 

barakatuhu,” maka budaknya berkata kepada beliau: Apa engkau tahu kepada siapa engkau menjawab 

salam? Beliau berkata: Bukankah dia orang muslim? Orang-orang berkata: Bukan, tapi dia itu 

Nasrani, maka ‘Uqbah bangkit terus mengejar orang itu hingga bisa menyusulnya, terus berkata: 

Sesungguhnya rahmat Allah dan berkah-Nya adalah bagi orang-orang mu’min, akan tetapi semoga 

Allah memanjangkan hidupmu dan memperbanyak hartamu).1 

                                                 
1
  Doa ini dari seorang sahabat buat orang kafir untuk manfa’at kaum muslimin dengan jizyah yang dia berikan sebagaimana yang ditakwil 

oleh para sahabat, dan hal serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar sebagaimana di dalam Al-Mughniy (Kitabul Jizyah) (Fashl Wa Laa Yajuuzu 

Tashdiiruhum Fil Majalis Wa Laa Badaa-atuhum Bissalam). Dan ini telah lalu. 
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Perhatikan bagaimana sang sahabat menjawab salam laki-laki ini, dikarenakan dia 

menampakkan dua dari tanda-tanda Islam, yaitu salam dan penampilan kaum muslimin, 

dan bersama ini ternyata orang itu bukan muslim. Begitulah halnya status tanda-tanda yang 

tidak mencapai tingkatan ciri-ciri khusus Islam. 

 Dan perbuatan sang sahabat ini tidaklah bermasalah karena hal itu terjadi di Daarul 

Islam, dengan dalil bahwa orang Nasrani itu termasuk Ahlul Dzimmah sebagaimana yang 

bisa dipahami dari do’a itu dan sebabnya, sedangkan hukum asal di Daarul Islam adalah 

engkau mengucapkan salam terhadap orang yang engkau kenal dan orang yang tidak 

engkau kenal sebagaimana dalam hadits (Mutaffaq ‘alaih) karena orang murtad itu tidak 

diakui hidup di sana dan dikarenakan berbedanya (penampilan) kaum muslimin dari yang 

lainnya di dalamnya. Dan bila sebagian kafir dzimmiy tidak membadakan (panampilan 

diri)nya dari kaum muslimin, maka terjadilah isykal seperti ini, dan tidak ada dosa di 

dalamnya atas orang muslim, karena ia berdiri di atas nash dan melakukan apa yang 

diperintahkannya.1 

B. Pemberian nama dengan nama-nama Islamiyyah seperti muhammad dan yang 

lainnya. 

Ini juga satu tanda yang menuntut orang untuk tatsabbut (teliti), hati-hati dan tidak 

bersegera melakukan takfir, namun demikian ia saja tidak cukup untuk memastikan 

keislaman orangnya, karena banyak orang-orang kafir dan murtaddin bernamakan nama-

nama kaum muslimin pada hari ini terutama setelah lenyapnya Daulatul Islam dan 

berdirinya daulah yang melindungi riddah dan mengakui kaum murtaddin serta tidak 

mengharuskan orang-orang Nashrani dengan sesuatupun dari syarat-syarat yang 

diberlakukan terhadap orang-orang kafir dzimmiy yang mana mereka dilarang dari 

menggunakan nama-nama dan kunyah kaum muslimin di masa lalu. Adapun hari ini 

segalanya telah berbaur dengan perlindungan Undang-Undang kafir dan para arbabnya. 

Sungguh saya telah mendengar dari sebagian orang yang belum dikaruniai anak dari 

kaum Nashara: orang yang bernadzar bila dikaruniakan anak akan dinamai Muhammad, 

terus mereka melakukannya. 

C. Penampilan dhahir, berupa pakaian kaum muslimin, sorbannya atau jenggot. 

Ini adalah qarinah-qarinah, akan tetapi tidak bisa memastikan (keislamannya) karena 

banyak orang-orang kafir berserikat di dalamnya terutama jenggot, dan terutama ahlul kitab 

tidak memiliki pakaian khusus yang mereka diwajibkan komitmen dengannya sebagaimana 

keadaan mereka di Daarul Islam, namun bila kumpul jenggot dengan pakaian kaum 

                                                 
1
 Bila dikatakan: Kenapa orang Nashrani ini tidak berpnampilan beda dan tidak berkomitmen dengan pakaian khusus yang kalian sebutkan 

dan syaratkan? Maka kami katakan: Ini adalah kejadian individu yang tidak diketahui sejarahnya, maka ini tidak merobek hukum asal yang 

mahsyur di dalam syarat-syarat kaum muslimin terhadap ahlul dzimmah, akan tetapi termasuk hal yang maklum adalah bahwa syarat-

syarat ini belum ada lagi diharuskan terhadap kaum Yahudi di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.  Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam 

tatkala tiba ke Madinah beliau mengikat perjanjian dengan seluruh kaum Yahudi di dalamnya dengan perjanjian yang muthlaq dan beliau 

tidak menerapkan jizyah atas mereka dan merekapun tidak terhinakan, karena perjanjian itu tidak ada kehinaan seperti yang terdapat 

dalam pembayaran jizyah. Dan lihat dalam hal itu dan tentang apa yang dituliskan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam buat mereka dan apa 

yang beliau syaratkan atas mereka dan bagi mereka. (Ash-Sharimul Maslul hal: 62 dan selanjutnya).  Bukti masalah dari hal itu bahwa ahlul 

kitab di awal Daulah Islam tidaklah berpenampilan beda dari kaum muslimin baik dalam hal rambut, pakaian dan yang lainnya. Akan tetapi 

setelah kaum muslimin kuat, dien ini nampak dan kokoh negaranya, maka Ahlul Kitab diharuskan hal itu.  Dan nampak kejayaannya dan 

kesempurnaan negaranya terjadi pada kekhalifahan Umar sebagaimana dituturkan Syaikhul  Islam dalam Al Iqtidha hal 192, dan beliaulah 

yang menetapkan syarat-syarat itu atas mereka, dan oleh sebab itu dikenal dengan syarat ‘Umariyyah.... Dan bisa saja kejadian itu terjadi 

sebelum hal itu. 
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muslimin dan ciri orang-orang yang saleh di antara mereka maka ia menjadi qarinah yang 

kuat. 

Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani berkata dalam As Sair Al Kabir: (Dan bila 

kaum muslimin masuk ke dalam suatu kota kaum musyrikin secara paksa maka tidak apa-

apa mereka membunuhi laki-laki yang mereka temui kecuali bila mereka melihat laki-laki 

berpenampilan kaum muslimin atau panampilan seperti orang-orang kafir dzimmi yang 

mendapatkan jaminan kaum muslimin. Maka dalam keadaan seperti ini mereka wajib 

tatsabbut dalam urusannya sehingga jelas bagi mereka status dia). Pensyarah As Sarkhasiy 

berkata: (Karena mengacu pada penampilan adalah suatu hukum asal pada suatu yang tidak 

diketahui hakikatnya, Allah ta’ala berfirman: 

 öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ãρ ôÏiΒ Ì�rOr& ÏŠθàf�¡9 $#  

“Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka” (Al Fath: 29) 

Dan firmannya ta’ala: 

Οßγ tGøùt�yèn= sù óΟßγ≈ yϑ‹ Å¡ Î0  

“Kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya” (Muhammad: 30) 

Beliau berkata: Dan kapan saja terjadi kekeliruan dalam pembunuhan, maka tidak 

mungkin diperbaiki, dan dalam penangguhannya hingga jelas statusnya tidaklah 

menelantarkan sesuatupun dari mashlahat kaum muslimin. Dan oleh sebab itu mereka 

seyogyanya tatsabbut dalam urusannya hingga jelas bagi mereka status dia. Ini dikarenakan 

penampilan itu di dalam keadaannya yang memiliki kemungkinan adalah tidaklah di lebih 

rendah dari berita orang fasiq, sedangkan Allah ta’ala memerintahkan kita untuk tatsabbut di 

sana, maka di sini adalah lebih utama} As Sair Al Kabir (4/1444) 

D. Melakukan Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar, Membantu Orang Yang Susah, 

Menolong Orang Yang Didhalimi, Serta Memerintahkan Kepada Kebaikan Dan 

Akhlaq-Akhlaq Terpuji. 

Sesungguhnya hal ini tidak khusus bagi kaum muslimin, namun ada pada banyak 

orang-orang kafir juga seperti yang sudah dimaklumi.  Dari Ummu Salamah berkata: 

هشام كان يصل الرحم ويقري الضيف ، ويفك العناة ، ويطعم الطعام ، ولو (  :قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم
ومل يقل يوما قط رب اغفر يل  ال إنه كان يعطي للدنيا وذكرها ومحدها ، :أدرك أسلم هل ذلك نافعه ؟ قال

  أخرجه أبو يعلى والطرباين يف الكبري) خطيئيت يوم الدين 
“Saya berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Hisyam itu menyambungkan tali 

persaudaraan, menjamu tamu, membebaskan tawanan, memberikan makanan, andai ia ada 

sekarang tentu dia masuk Islam, apakah hal itu bermanfa’at baginya? Beliau berkata: Tidak, 

sesungguhnya ia memberikan hal itu karena dunia, dia menyebutkannya dan memujinya, serta ia 

tidak pernah satu haripun mengatakan: “Ya Tuhanku ampunilah kesalahanku di hari pembalasan”} 

Dikeluarkan oleh Ath Thabraniy dalam Al Kabir dan Abu Ya’la. 
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Dan begitu juga dengan yang diriwayatkan Muslim dan yang lainnya dari hadits 

Aisyah bahwa ia juga bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang Ibnu Jud’an, 

ia berkata:  

ال يا عائشة إنه مل يقل يوما رب اغفر يل  :كان يف اجلاهلية يصل الرحم ويطعم املسكني ، فهل ذاك نافعه ؟ قال
  ). خطيئيت يوم الدين 

“Dia pada zaman jahiliyyah menyambung tali persaudaraan dan memberi makan yang 

miskin, apakah hal itu bermanfaat bagi dia? Beliau berkata: Tidak, wahai Aisyah, sesungguhnya 

ia tidak pernah mengatakan seharipun “Ya Tuhan ampunilah kesalahanku di hari pembalasan” 

Dan begitu juga Hadits Hakim Ibnu Hizam yang mutaffaq ‘alaih, bahwa ia berkata 

kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

أرأيت أمورا كنت أحتّنث ا يف اجلاهلية من صدقة أو عتق أو صلة رحم ، أفيها أجر ؟ فقال صلى اهللا عليه 
 ).أسلمت على ما أسلفت من اخلري (  :وسلم

“Beri kabar aku tentang hal-hal yang saya anggap ibadah yang saya lakukan pada zaman 

jahiliyyah berupa shadaqah dan memerdekakan, atau silaturrahim, apakah ada pahala di 

dalamnya? Maka beliau berkata shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Engkau masuk Islam di atas 

kebaikan yang telah engkau lakukan” 

Dan hal ini bisa disaksikan pada realita, karena pasti saja di antara orang-orang kafir 

ada orang yang mencintai akhlaq-akhlaq yang mulia dan berusaha menolong orang yang 

kesusahan. Dan organisasi-organisasi yang dalam istilah modern mereka namakan 

“organisasi kemanusiaan” banyak berada di tengah orang-orang kafir, ia berperan 

membantu orang yang membutuhkan, mendanai, mengobati, dan ihsan kepada yang cacat 

meskipun berbagai macam tujuannya. Ini saja tidak cukup untuk memastikan keislaman, 

meskipun orang Islam adalah lebih utama dengan akhlaq yang terpuji, oleh sebab itu ia 

tergolong tanda-tanda keislaman. 

Kesimpulannya: Sesungguhnya tanda-tanda ini dan yang lainnya tidaklah sampai 

pada ciri-ciri khusus bagi kaum muslimin saja dan mereka berbeda dengannya dari yang 

lainnya, meskipun ia saja tidak cukup untuk memastikan keislaman (orang) di payung 

kondisi jahiliyyah modern yang segalanya bercampur baur, terutama dengan keberadaan 

legalitas Undang-Undang buatan terhadap kemurtaddan, perlindungannya terhadap kaum 

murtaddin dan tidak diharuskannya ahlul kitab dengan pakaian khusus, bahkan justeru 

banyak kaum muslimin tasyabbuh dengan orang-orang kafir, akan tetapi ia menghalangi dari 

sikap tergesa-gesa terhadap takfir. Ia pendorong untuk tatsabbut, hati-hati dan tidak cepat 

menghalalkan darah dan harta.  Sebagaimana firman Allah ta’ala dalam ayat: 

(#θãΖ̈Šu; tF sù Ÿωuρ (#θä9θ à) s? ôyϑÏ9 #’ s+ø9 r& ãΝ à6øŠs9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |Mó¡ s9   

“Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu: 

“kamu bukan seorang mu’min” (An-Nisaa’: 94). 

Ibnu Jarir Ath Thabariy (maka telitilah), beliau berkata: Hati-hatilah dalam 

membunuh orang yang statusnya isykal atas kalian, kalian tidak mengetahui hakikat 

keislaman dan kekafirannya, janganlah tergesa-gesa terus kalian membunuh orang yang 
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statusnya samar atas kalian, dan janganlah memberanikan membunuh seseorang kecuali 

atas membunuh orang yang kalian telah ketahui secara meyakinkan memerangi kalian dan 

kepada Allah Ta’ala dan Rasul-Nya). Selesai 

Sehingga setelah ini semua mungkinkah kami mengatakan bahwa tanda-tanda ini 

saja tidak cukup untuk memastikan keislaman, akan tetapi ia adalah memberikan praduga 

keislaman. Orang yang menampakkannya lebih dekat kepada keislaman daripada kekafiran, 

karena Allah ta’ala telah memerintahkan kita dalam hal seperti itu untuk tidak 

mengkafirkannya, akan tetapi Dia Subhanahu Wa Ta’ala mengajak kita di dalamnya untuk 

tabayyun, karena ia adalah tanda-tanda keIslaman yang tidak qath’iy dan bukan seperti ciri-

ciri khusus yang khusus bagi ahlul Islam, dan seandainya ia seperti itu tentulah kita tidak 

butuh pada tabayyun dan tatsabbut. 

Bila engkau telah mengetahuinya, maka pada hal sebaliknya ketahuilah bahwa 

kekufuran juga memiliki syi’ar-syi’arnya yang jelas yang merupakan ciri-ciri khusus orang-

orang kafir dan kekafiran-kekafiran mereka. Dan ia tergolong sebab-sebab takfir yang nyata 

yang menunjukkan atas kekafiran, dan ada tidaknya takfir tergantung padanya. 

Kekafiran juga memiliki jalan-jalan yang menghantarkan, tanda-tanda, bukti-bukti, 

dan ciri-ciri, yang dengan sendirinya tidak cukup untuk memastikan takfir, terutama pada 

payung lemahnya ikatan-ikatan iman dalam jiwa kaum muslimin dan merebaknya maksiat 

di tengah-tengah mereka, akan tetapi tetap di dalamnya mesti tabayyun dan tatsabbut. 

Sebagaimana kita tidak memastikan keIslaman seseorang kecuali terhadap orang 

yang telah menampakkan sesuatu dari ciri-ciri khususnya. Dan tanda-tanda saja tidak cukup 

dari masyarakat sekarang untuk memastikan keIslamannya, maka begitu juga kita tidak 

mengkafirkan dengan sebab tanda-tanda dan bukti-bukti kekufuran saja akan tetapi kita 

tidak mengkafirkan kecuali dengan sebab-sebab dhahir yang sharih yang terbatas pada 

ucapan atau perbuatan yang mukaffir. 

Di antara tanda-tanda yang sendirinya tidak cukup untuk takfir: 

A. Tasyabbuh (menyerupai) orang-orang kafir. Dalam hal pakaian dan 

penampilan mereka, berupa menggundulkan jenggot dan lain-lainnya.  Ini semuanya 

tergolong dosa-dosa yang tidak mukaffir.  Dan takfir dengannya saja adalah jalan kaum 

yang ghuluw di dalam takfir, kecuali bila ia tasyabbuh dengan mereka dalam suatu yang 

merupakan syi’ar-syi’ar dan ciri-ciri khusus dien mereka, seperti menyelarasi mereka dalam 

suatu dari ibadah-ibadah syirik mereka atau ucapan-ucapan kufur mereka, atau pakaian-

pakaian mereka yang menunjukkan secara sharih terhadap kekafiran mereka, seperti 

memakai Salib yang nyata,1 karena sesungguhnya salib itu termasuk ciri-ciri khusus 

kekafiran dan kemusyrikan orang-orang Nashrani dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah 

                                                 
1
 Yaitu yang jelas indikasinya bahwa itu adalah salib orang-orang nashrani yang menandakan aqidah mereka yang syirik.  Adapun sekedar 

tanda palang (tashlib) bergaris dan potongan-potongannya yang terkadang ada pada baju atau yang lainnya berupa lukisan, bendera dan 

gambar, maka ini semua tidak halal takfir dengannya (walaupun ia itu adalah terlarang), karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (tidak 

pernah membiarkan di rumahnya suatupun yang mengandung tashlib melainkan beliau merombaknya) diriwayatkan oleh Al Bukhari 

(5952) dan dalam riwayat Al-Isma’iliy “suatu yang ada tashlibnya” akan tetapi kebencian beliau akan tashlib, perombakannya dan 

pelenyapannya dari pakaian untuk menghindari sarana-sarana dan sumber dugaan adalah sesuatu di luar takfir yang tidak boleh dilakukan 

kecuali dengan sebab salib yang jelas yang melambangkan aqidah syirik orang-orang nashrani.  Dan suatu yang tidak sejelas seperti itu 

maka tidak boleh takfir dengannya, karena batas maksimal hal itu adalah tergolong hal-hal yang muhtamal, sedangkan engkau sudah tahu 

sikap wajib dalam hal itu. 
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mensifatinya sebagai berhala (watsan) dalam hadits ‘Addiy Ibnu Hatim sebagaimana dalam 

riwayat At-Tirmidzi dan Ibny Jarir Ath-Thabariy dalam tafsirnya. 

Dan seperti hal itu mengenakan pakaian keagamaan mereka yang melambangkan 

dien mereka yang batil, seperti mengenakan zanar (ikat pinggang khusus) yang disebutkan 

para ulama dalam kitab-kitab mereka sebagaimana dikatakan di dalam Raudlatuth Thalibin 

(10/69) dalam kitab Ar Riddah: (Andai ia mengikatkan zanar di pinggangnya maka ia kafir.  

Dan para ulama berselisih tentang orang yan meletakkan peci majusi di atas kepalanya, 

sedangkan pendapat yang shahih bahwa ia tidak kafir. Seandainya ia mengikatkan tali di 

pinggangnya, maka ditanyakan tentangnya, terus ia berkata: “Ini adalah zanar,” maka 

mayoritas ulama mengatakan bahwa ia kafir. Dan seandainya ia mengenakan zanar di 

pinggangnya dan masuk kedalam Daarul harbi untuk berniaga maka ia kafir, dan bila 

masuk untuk membebaskan para tawanan maka ia tidak kafir) 

Dan perhatikan ucapannya: (seandainya ia mengikatkan tali di pinggangnya, maka 

ditanyakan tentangnya....) Dan itu dikarenakan ia mengikuti hal-hal yang muhtamal yang 

tidak jelas. 

Adapun sesuatu yang bukan tergolong busana mereka yang melambangkan ajaran 

mereka yang batil atau aqidah mereka yang syirik, akan tetapi tergolong keumuman busana, 

pakaian, dan penampilan mereka, maka tidak halal takfir dengannya saja. 

Dan hal itu dibuktikan dengan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah 

Ibnu ‘Amr bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat dua pakaian mu’ashfar yang dia 

kenakan, maka beliau berkata:  

   ).إن هذه  ثياب الكفار فال تلبسها ( 
“Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, janganlah kamu mengenakannya,”  

Dan beliau tidak lebih dari itu, seandainya sekedar pemakaiannya adalah kekafiran 

tentulah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskannya dan mengajaknya untuk 

bertaubat, dan tentulah akan dahsyat pengingkaran beliau terhadapnya serta beliau sangat 

keras dalam menghati-hatikan darinya sebagaimana sikap beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam 

dalam pengingkaran syirik dan kekafiran. 

Dan sungguh dalam hal tasyabbuh ini telah ada nash-nash yang merupakan ancaman 

syari’at terhadapnya dengan bentuk ungkapan yang mengandung kemungkinan takfir. Dan 

sebagian kaum yang ghuluw menggunakannya dalam setiap bab tasyabbuh, padahal yang 

benar adalah ada rincian di dalamnya. 

 Dan itu seperti sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

 من تشبه بقوم فهو منهم

“Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia tergolong mereka bagian dari mereka.” (Bagian dari 

hadits riwayat Al Imam Ahmad, dan Abu Dawud dari Ibnu Umar, dan Isnadnya dinilai 

Jayyid oleh Syaikhul Islam dalam kitabnya “Iqtidlaush Shirathil Mustaqim (94)) 

 Syaikhul Islam berkata dalam kitabnya Iqthidlaush Shiratil Mustaqim Mukhalafatu 

Ashhabil Jahim} hal (95): (Hadits ini minimal menuntut pengharaman tasyabbuh dengan 
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mereka, walaupun dhahirnya menuntut kekafiran orang yang menyerupai mereka, 

sebagaimana dalam firman-Nya: 

tΒuρ Ν çλ°;uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ …çµ ¯Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ  

“Dan siapa yang tawalli terhadap mereka di antara kalian maka ia termasuk golongan mereka” (Al 

Maidah: 51) kemudian beliau berkata dalam takwil-nya: (maka terkadang ini dibawa kepada 

tasyabbuh yang muthlaq, maka sesungguhnya ia memastikan kekafiran dan menuntut 

pengharaman bagian-bagian itu, dan terkadang dibawa pada status bahwa dia itu bagian 

bagi mereka dalam kadar kesamaan yang dia menyerupai mereka di dalamnya, bila itu 

kekafiran atau maksiat atau syiar bagi maksiat maka hukumnya seperti itu). 

 Perhatikan rincian ini, sesungguhnya ia sangat penting, dan di dalamnya ada 

penjelasan bahwa tasyabbuh dengan orang-orang kafir itu ada yang merupakan tasyabbuh 

dalam kekafirannya, atau tasyabbuh dalam hal maksiatnya, maka setiap macam hukumnya 

sesuai dengan apa yang di serupainya, sedangkan tasyabbuh muthlaq yang menggabungkan 

hal itu semua adalah kekafiran secara meyakinkan, karena masuknya kekafiran di 

dalamnya.  Dan ini dijabarkan dan diperjelas oleh firman Allah tabaraka wa ta’ala: 

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï� øótƒ βr& x8u�ô³ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡ sŒ yϑÏ9 â !$ t± o„  

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa penyekutuan terhadap-Nya dan mengampuni 

dosa di bawah itu bagi orang yang dikehendakiNya.” (An Nisa: 48) 

Dan dijelaskan juga dengan keberadaan bahwa seandainya seluruh bab-bab tasyabbuh 

dengan orang-orang kafir itu adalah kekafiran, tentulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

tidak akan menyelarasi mereka sesaat pun atas apapun, padahal telah tsabit bahwa Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam di awal hijrahnya (senang menyelarasi ahlul kitab dalam suatu yang 

tidak ada perintahnya) (mutaffaq ‘alaih)). Maka ini menunjukan akan wajibnya melakukan 

rincian, serta wajibnya memahami hadits yang yang lalu sesuai timbangan ini semua. 

Dan tidak boleh dikatakan sebagaimana yang dikatakan sebagian kaum yang ghuluw 

bahwa setiap orang yang tasyabbuh dengan orang-orang kafir di dalam apa saja maka dia itu 

kafir. Seperti contoh: jika seseorang menggunduli jenggotnya maka dia bagian dari mereka. 

Dan dari hal ini mereka memvonis kafir dan menghalalkan darah dan harta dengan sekedar 

menggundul jenggot atau menggunakan pakaian orang kafir pada umumnya. Namun yang 

benar adalah, siapa yang tasyabbuh dengan kekafiran-kekafiran mereka, maka sesungguhnya 

ia telah kafir dan menjadi bagian dari mereka, dan siapa yang tasyabbuh dengan maksiat-

maksiatnya seperti menggunduli jenggot dan yang lainnya, maka sesungguhnya ia termasuk 

bagian dari mereka dengan kadar maksiat-maksiat tersebut dan tidak boleh menyertakan 

dia dengan mereka dalam hukum-hukum takfir. Dan siapa yang tasyabbuh dengan mereka 

secara muthlaq maka ia telah menggabungkan keburukan mereka seluruhnya, dan ia 

tergolong mereka dalam semua itu.  

 Dan masih ada macam tasyabbuh terhadap mereka dalam tuntunan mereka yang 

dzahir yang bukan tergolong kekafiran dan tidak ada maksiat di dalamnya, maka itu juga 

masuk dalam keumuman larangan tasyabbuh dengan mereka, karena ia menghantarkan pada 

jalan yang dilarang. Oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al 
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Iqtidla: (Penyerupaan itu menghantarkan kepada kekafiran atau maksiat atau kepada 

keduanya secara umum) Hal: 232.  

Sebagaimana beliau menyebutkan dalam banyak tempat lain bahwa penyerupaan 

dalam penampilan dhahir itu mewariskan semacam kasih sayang, kecintaan dan loyalitas di 

dalam bathin, dan oleh sebab itu syari’at memotong jalan pintu ini dan menutup sarana 

pengahantar ke sana dengan larangan tasyabbuh terhadap mereka secara muthlaq. Akan 

tetapi tergolong suatu yang dimaklumi di kalangan para ulama dalam kaidah-kaidah fiqh 

bahwa (suatu larangan bila itu untuk menutup suatu kerusakan maka dibolehkan untuk 

kamashlahatan).1  Syaikhul Islam telah berbicara tentang kaidah ini di dalam Al Fatawa dan 

beliau isyaratkan dalam Al Iqtidla, oleh sebab itu beliau dalam Al Iqtidla membolehkan 

tasyabbuh dalam penampilan dzahir mereka yang tidak ada kekafiran di dalamnya untuk 

kebutuhan dan kemashlahatan, beliau berkata di dalam kitabnya hal 192 (menyelisihi 

mereka tidak dilakukan kecuali setelah tampak dan jayanya Dien ini, seperti dalam berjihad 

dan pengharusan mereka dengan jizyah dan kehinaan. Tatkala kaum muslimin di awal 

perjalanannya lemah maka tidak disyari’atkan menyelisihi mereka, dan tatkala dien ini telah 

tampak kejayaannya, maka hal itu telah disyari’atkan. 

 Dan seperti itu pada masa sekarang: Seandainya seorang muslim di Daarul Harbi 

atau Daarul Kufri yang bukan Harbi, maka ia tidak diperintahkan untuk menyelisihi mereka 

dalam penampilan dzahir karena terdapat bahaya bagi seorang muslim dalam hal itu, 

bahkan terkadang disunnahkan bagi laki-laki atau diwajibkan atasnya untuk terkadang 

menyertai mereka dalam penampilan dhahir mereka, bila dalam hal itu terdapat mashlahat 

dieniyyah berupa mendakwahi mereka kepada dien ini dan mengamati rahasia urusan 

mereka untuk mengabarkan kaum muslimin akan hal itu, atau menolak bahaya mereka dari 

kaum muslimin serta tujuan-tujuan baik lainnya. 

 Adapun di Daarul Islam wal Hijrah yang mana Allah telah mengokohkan dien-Nya 

ini di negeri itu dan Allah jadikan kehinaan dan jizyah dengannya atas kaum kafir, maka di 

dalamnya disyari’atkan mukhalafah (menyelisihi) mereka itu, dan bila telah nampak bahwa 

menyelarasi mereka dan menyelisihi mereka itu adalah berbeda hukumnya sesuai 

perbedaan zaman dan tempat, maka nampaklah hakikat hadits-hadits itu di dalam hal ini. 

 Saya berkata: Suatu yang keadaannya seperti itu dan dia boleh untuk mashlahat dan 

wajar, maka tidak boleh sama sekali menyamakan hal ini dengan mukaffirah dan pembatal 

keislaman yang tidak boleh dianggap mashlahat sama sekali. 

Dan sudah maklum pada masa sekarang keadaan mayoritas kaum muslimin dan 

orang-orang awamnya, serta keterpurukan mayoritas mereka pada kemungkaran-

kemungkaran dan maksiat-maksiat macam ini yang dengannya mereka meniru orang-orang 

kafir, “bahkan di kalangan khusus mereka ada jama’ah-jama’ah Islamiyah yang menganut 

paham -sungguh sangat disayangkan- pembolehan menggunduli jenggot, dan menurut 

mereka tidak ada dosa dalam hal taqlid terhadap orang-orang kafir, menyerupai tuntunan 

dhahir mereka dan adat kebiasaannya!” Melakukan takfir dengan hal seperti ini adalah 

membuka pintu yang besar untuk takfir jumhur ahli maksiat dari kaum muslimin tanpa 

                                                 
1
 Oleh sebab itu banyak ulama membolehkan shalat yang memiliki sebab di waktu yang dilarang shalat di dalamnya, karena larangan di 

dalamnya bukan karena dzat shalat itu akan tetapi larangan dari menyerupai kaum musyrikin yang shalat kepada selain Allah dalam waktu-

waktu ini, dan untuk menutup pintu kepada kemusyrikan. Bila jalan itu aman dan dibutuhkan shalat untuk mashlahat, maka dosa diangkat 

dan sebagai contoh silahkan lihat Majmu Al Fatwa: 123. 
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sebab hal yang sharih dari sebab-sebab takfir, bahkan hal itu bisa menggiring kepada 

pengkafiran orang-orang khusus dari kaum mu’minin dan mujahidin yang secara dlarurat 

mereka -di banyak negara yang mana para thaghut menabuh genderang perang di 

dalamnya terhadap kaum mu’minin- perlu untuk menyembunyikan dirinya dan merubah 

pakaiannya serta menggunduli jenggotnya, karena takut kekejaman dan penangkapan yang 

biasa dilakukan oleh para aparat thaghut atas dasar jenggot dan penampilan. Dan dalam 

hadits yang diriwayatkan Al Bukhariy secara ta’liq bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

berkata kepada Miqdad: 

) إذا كان رجل مؤمن خيفي إميانه مع قوم كفار فأظهر إميانه فقتلته فكذلك كنت أنت ختفي إميانك مبكة من قبل(
)6358 (  

(Bila orang mu’min menyembunyikan imannya di tengah orang-orang kafir, terus dia menampakan 

keimanannya, terus kamu membunuhnya, maka begitu juga dulu engkau menyembunyikan 

keimananmu di Mekkah) (6358). 

B. Dan seperti hal itu, membawa paspor-paspor negara kafir dan mengambil 

kewarganegaraannya yang jahiliyyah yang diharuskan para thaghut atas manusia pada 

masa sekarang. Dan sudah maklum apa yang sudah terjadi di negeri-negeri kaum muslimin 

pada masa sekarang dalam hal ini, dan mereka mempersulit kehidupan para muwwahidin. 

Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berpindah-pindah, tidak bisa mencari nafkah, tidak 

bisa menikah dan tidak bisa saling mewarisi kecuali dengan berkas-berkas mereka atau 

pengakuan-pengakuan mereka yang mereka haruskan atas manusia dan mereka wajibkan.  

Dan sangat-sangat sedikit sekali yang kekuatannya, atau sukunya atau kemampuannya dan 

keadaannya memungkinkan dia untuk mengambil ‘azimah (hukum pokok) sehingga ia tidak 

butuh kepadanya, (ini) tidak ada pengaruh baginya dalam penetapan vonis di dalam 

keadaan realita ini. Dan seseorang yang berakal tidak mampu mengharuskan seluruh kaum 

muslimin, yang lemah, yang tua, yang renta, anak-anak dan orang-orang dewasanya untuk 

tidak membutuhkan hal itu dan hidup di padang pasir dan pedalaman atau di lereng 

gunung, dan kalau tidak seperti itu maka mereka dianggap kafir!! yang tunduk terhadap 

Undang-Undang kafir!! karena sesungguhnya ketundukkan yang dipaksakan yang 

menyeluruh yang dipaksaan oleh para thaghut pada masa kini terhadap manusia dengan 

kekuasaannya tidaklah seperti ketundukkan dan inqiyad yang diusahakan dan dipilih oleh 

para aparat thaghut, kaki tangannya serta para abdinya.1 Dan tidak boleh dikatakan bahwa 

setiap orang yang membawa paspor atau kewarganegaraan negara para thaghut itu adalah 

dia itu ridla dengan kekuasaan mereka atau bahwa para thaghut itu telah ridla terhadap dia, 

sebagaimana yang saya dengar dari orang yang pernah tidak membutuhkan hal itu, dia 

                                                 
1
 Dan tidak membedakan antara ini dan itu mengingatkan saya akan kepandiran si anggota parlemen terdahulu yang membesuk saya 

bersama mendagri di hari saat saya membantah mereka atas tuduhan yang mereka alamatkan kepada saya, yaitu tuduhan mengkafirkan 

semua manusia. Saya jelaskan bahwa kami hanya mengkafirkan pemerintah yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan serta 

para ansharnya, terus dia malah memotong perkataan saya seraya mengingkari lagi berdalih dengan sikap kami tidak berjabat tangan dan 

mengucapkan salam terhadapnya, dan tatkala saya katakan kepada dia: “kamu adalah bagian dari kekuasaan Legislatif, maka kamu adalah 

bagian syirik dari pemerintah kafir ini, oleh sebab itu kami perlakukan kamu dengan ini,” maka dia berkata: “kamu juga bagian dari sistem 

ini !!” maka saya bertanya: “Bagaimana? (yaitu dari bagian kekuasaan apa saya ini?)” dia berkata: “kamu makan dan minum dari 

pemerintah, maka kamu adalah bagian darinya.... (maksudnya makanan penjara)!!”. Perhatikan qiyas dia yang pincang dan pemahamannya 

yang sangat jauh. Dan sungguh telah saya katakan saat itu juga kepada orang yang bersama saya: (Sesungguhnya ucapan yang paling tepat 

dikatakan pada kesempatan ini adalah apa yang dinisbatkan kepada Asy syafi’iy: “Saya tidak mendebat orang alim melainkan saya kalahkan 

dia dan saya tidak didebat oleh orang jahil melainkan dia mengalahkan saya!!”)  
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menyatakan hal itu, terus mereka meninggalkan pendapat itu setelah merasa sempitnya 

bumi ini dan mereka kembali memakai paspor-paspornya. 

Sungguh dahulu orang kafir memberikan jaminan kepada orang muslim pada zaman 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di Mekkah. Dan itu tidak berarti selamanya keridloan salah 

satunya terhadap dien yang lainnya. Bagaimana mungkin sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam telah menerima perlindungan Al Muth’im Ibnu ‘Adiy tatkala beliau kembali ke 

Mekkah di hari orang-orang Thaif mengusir beliau tatkala beliau datang kepada mereka 

untuk mendakwahi mereka, dan beliau mengakui Abu Bakar atas jaminan Ibnu Ad 

Dughnah baginya (sebagaimana yang akan datang) dan juga jaminan Al ‘Ash Ibnu Wail 

serta jaminan keamanan yang beliau berikan kepada ‘Umar setelah beliau masuk Islam. 

 Jiwar (jaminan perlindungan) adalah penjagaan, perlindungan, mempermudah 

iqamah-nya seseorang dan pemberian jaminan dalam pencahariannya, bahkan dalam jiwar 

ini terkandung makna-makna yang lebih dari apa yang diberikan oleh pemerintah-

pemerintah pada masa sekarang terhadap para pemegang paspor-paspornya. Namun 

demikian, sungguh permusuhan para sahabat terhadap ajaran kaumnya dan sikap bara’ 

mereka dari tuhan-tuhannya adalah lebih jelas dari matahari di siang bolong. 

 Dan inilah kami walillahil hamd, dan setiap saudara yang berada di atas jalan ini, kami 

tidak ridla terhadap thaghut-thaghut itu dan merekapun tidak ridla terhadap kami, kami 

kafirkan mereka secara terang-terangan, kami kafir terhadap mereka, kami berlepas diri dari 

mereka dan Undang-Undang mereka, kita perdengarkan kepada mereka apa yang tidak 

mereka sukai siang dan malam, dan kami terang-terangan menyatakan bara’ah dari mereka, 

serta kami tampakkan permusuhan dan kebencian terhadap mereka sedangkan kami 

memiliki paspor, surat-surat resmi dan akte negeri ini, dan kami memohon kepada Allah 

untuk membantu kami agar tidak membutuhkan hal itu dan segala yang berkaitan dengan 

thaghut, dan Dia jadikan bagi kami pelindung dari sisi-Nya serta menjadikan bagi kami 

penolong dari sisi-sisi-Nya. Ya memang terkadang kami dipersulit, surat-surat itu dirampas 

atau dibekukan dan tidak diperbaharui, akan tetapi hal ini tidak tentu dan tidak sama di 

setiap negeri. Di barat mereka memberikan keleluasaan dalam kebebasan sehingga hal 

seperti ini tidak terjadi bagaimanapun keyakinan pemegang paspor itu walaupun ia terang-

terangan dengannya. Maka nampaklah bahwa membawa paspor itu tidak mesti darinya 

ridla kedua belah pihak terhadap yang lainnya.  

Dan sesungguhnya masalah ini tidak pasti, sehingga tidak boleh takfir dengan 

sekedar hal itu, kecuali ada kaitan dengannya atau disyaratkan untuk mengeluarkan dan 

mendapatkannya melakukan ucapan yang membuat kafir seperti bersumpah untuk loyal 

terhadap orang-orang kafir. Negara mereka dan Undang-Undangnya, atau perbuatan yang 

membuat kafir seperti persyaratan masuk bergabung dalam pasukan tentara kafir. Tidak ada 

perbedaan dalam hal ini antara kewarganegaraan barat dan timur pada zaman kita, para 

thaghut barat adalah ikhwan bagi para thaghut timur, bahkan pada masa sekarang ini para 

thaghut barat lebih lembut dalam memberikan kelapangan terhadap rakyatnya dan lebih 

perhatian terhadap mereka, serta lebih jujur dalam menerapkan kebebasan mereka dengan 

segala baik buruknya. 

 Di barat dan negara-negara kafir lainnya selain Arab, terdapat orang-orang muslim 

yang shalih yang berlepas diri dari negara-negara kafir yang mana mereka hidup di 
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dalamnya dan yang menampakkan kekafiran terhadap thaghutnya, hal yang menjadikan 

takfir atas dasar kewarganegaraan dan paspor saja suatu kesalahan yang buruk dan hal yang 

musykil sekali. 

 Adapun orang yang mengklaim bahwa dalam permohonan untuk mendapatkan 

paspor terkandung tahakum kepada thaghut, dan terus dia mengkafirkan banyak manusia 

dengan klaimnya ini, maka sesungguhnya dia itu ghuluw lagi ngawur dalam hukum-hukum 

takfir, dia menggadaikan dirinya lagi lagi tidak mengetahui tahakum yang mukaffir, dan dia 

tidak bisa membedakan antara apa yang Allah syari’atkan berupa hudud dan hukum-hukum 

dan Dia jadikan sebagai hal tauqifiy yang tidak Dia izinkan bagi hamba-hamba-Nya untuk 

mengganti atau merubahnya atau ikut campur tangan dalam menetapkannya, dengan apa 

yang Dia biarkan terhadap ijtihad mereka dan Dia izinkan mereka untuk menetapkannya.  

Dan orang seperti ini tidak halal berbicara dalam hukum yang berbahaya ini selama dia 

tidak bisa membedakan antara dua macam hukum syar’iy dan hukum idariy. Dan akan datang 

perbedaan keduanya nanti. 

 Begitulah.... Sebagian mereka telah berdalil atas takfir dengan hal itu dengan apa 

yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dari Thariq Ibnu Syihab bahwa Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:  

مر رجالن ( :، قالوا كيف ذلك يا رسول اهللا ؟ قال) دخل رجل اجلنة يف ذباب ، ودخل النار رجل يف ذباب(
ما عندي شيء ، قالوا قرب  :قرب قال :على قوم هلم صنم ال جياوزه أحد حىت يقرب له شيئا ، فقالوا ألحدمها

قرب ، قال ما كنت ألقرب ألحد شيئا دون  :ولو ذبابا ، فقرب ذبابا فخلوا سبيله ، فدخل النار ، فقالوا لآلخر
  ). اهللا عز وجل ، فضربوا عنقه ، فدخل اجلنة

(Seorang laki-laki masuk surga karena lalat dan seorang laki-laki masuk neraka karena lalat) para 

sahabat bertanya: Bagaimana itu wahai Rasulullah? Beliau berkata: Dua laki-laki lewat suatu kaum 

yang memiliki berhala yang tidak seorangpun boleh melewatinya sehingga ia mempersembahkan 

sesuatu baginya, maka mereka berkata kepada salah seorangnya: “Persembahkanlah” Orang itu 

berkata: “Saya tidak mempunyai apa-apa” mereka berkata: “Persembahkanlah walaupun seekor lalat, 

maka ia mempersembahkan lalat, terus mereka membiarkan dia lewat, kemudian dia masuk neraka.  

Terus mereka berkata kepada yang lain: “Persembahkanlah” Dia berkata: “Saya tidak mungkin 

mempersembahkan sesuatupun kepada selain Allah azza wa jalla” maka mereka memenggal lehernya, 

terus dia masuk surga” 

 Mereka berdalil dengan hadits atas kafirnya orang yang menerima paspor orang 

kafir atau membawanya, karena orang yang diizinkan lewat oleh mereka masuk neraka!! 

Bantahan atas hal ini adalah dikatakan: Sebelum berdalil hendaklah menetapkan 

keabsahan dalilnya terkebih dahulu. Hadits ini tidak tsabit secara marfu’. Namun 

diriwayatkan secara mauquf. Ya disebutkan oleh Syaikh Sulaiman Ibnu Abdil Wahhab 

dalam kitab (Taisir Al-Azis Al Hamid Syarhi Kitabit Tauhid) dalam (Bab Ma Jaa’a Fidzdzabhi 

Lighairillah) beliau menisbatkan kepada Al Imam Ahmad, telah mengabarkan kepada kami  

Muawiyah, telah mengabarkan kepada kami Al-A’masy dari Sulaiman Ibnu Maisarah dari 

Thariq Ibnu Syihab bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: (terus beliau 

tuturkan hadits....) 
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 Thariq Ibnu Syihab adalah Al Bajali, Al Ahmasiy, yang kesahabatannya masih 

diperselisihkan, di mana dikatakan bahwa dia itu pernah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam namun ia tidak mendengar sesuatupun darinya, maka ia mursal dan Syaikh Sulaiman 

telah menukil dari Ibnu Qayyim ucapannya: (Sungguh saya telah mentela’ah Al-Musnad, 

namun saya tidak mendapatkannya di dalamnya, maka bisa jadi Al-Imam meriwayatkannya 

dalm kitab Az-Zuhd atau yang lainnya) 

 Hal Saya berkata: Dan ia memang seperti apa yang beliau katakan, ia ada di dalam 

kitab Az-Zuhd no 84 hal 32-33 dari riwayat puteranya Abdullah dari beliau dengan isnad 

yang sama namun beliau tidak memarfu’kannya, tapi beliau berkata (....dari Thariq Ibnu 

Syihab dari Sulaiman berkata (kemudian beliau menuturkannya) dan Sulaiman ini tidak 

dikenal. Penta’liq kitab Az-Zuhdi, berkata: (mungkin Salman Al-Farisy), dan atas dasar ini 

maka tidak tsabit status marfu’-nya, dan bila tsabit dari Salman1 maka bisa saja ia adalah 

israiliyyat, karena Salman pernah dikatakan bahwa ia adalah (Shahibul Kitabain) yaitu: Injil 

dan Al Furqan,2 beliau pernah berbaur dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. (Wallahhu 

a’lam akan yang benar). Bagaimana pun keadaannya, kabar yang keadannya seperti ini 

tidaklah boleh dijadikan sandaran hukum yang sangat berbahaya seperti takfir, sehingga 

dengannya keislaman dilenyapkan dan darah serta harta pun dihalalkan. 

Kemudian saya berkata: Seandainya kabar ini betul shahih, maka istidlal orang yang 

berdalil dengannya terhadap pengkafiran dengan sebab paspor adalah tertolak dari berbagai 

sisi:  

1. Bahwa ia adalah berita tentang umat sebelum kita, dan sudah ma’lum bahwa 

syari’at orang sebelum kita, bila bertentangan dengan syari’at kita maka hal itu bukan 

syari’at kita, karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menjadikan bagi setiap umat syari’at 

dan jalan pada selain tauhid, dan yang dimaksud di sini adalah penghalang (takfir) ikrah, 

sungguh engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menerapkan 

ikrah dan mensyari’atkannya sebagai salah satu mawani’ penetapan dosa dan takfir. Dan ia 

adalah termasuk kekhususan umat ini, serta ia termasuk beban yang ditetapkan atas umat 

sebelum kita dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala mangangkatnya dari kita, sebagaimana 

diriwayatkan dalam hadits: 

 ان اهللا جتاوزيل عن أمىت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
“Sesungguhnya Allah telah memaafkan bagiku dari umatku kekeliruan (karena tidak disengaja), lupa 

dan apa yang dipaksakan atas mereka.”3  

Dan ini termasuk rahmat Allah dan pelapangan-Nya atas umat ini, sungguh umat 

sebelum kita tidak diudzur dengan sebab ikrah. Seandainya hadits itu shahih, tentulah itu 

khusus bagi mereka, karena kaum yang disebutkan dalam kabar itu membunuh orang yang 

tidak mempersembahkan, sedangkan di dalam syari’at kita ia adalah penghalang dari adzab 

dan takfir, karena masuknya ke dalam neraka orang yang mempersembahkan lalat dalam 

                                                 
1
 Kemudian saya menemukannya setelah Allah membebaskan saya ada Al Hilyah (1/203) karya Abu Nu’aim dari Salman Al Farisi secara 

mauquf. 
2
 Lihat Al isti’ab Ibnu Abdil Barr hal 196. 

3
 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Baihaqqi, Al Hakim (2/198), Ad Daruquthuny dan yang lainnya, walaupun ia itu dianggap cacat oleh Ibnu 

Abi Hatim dan yang lainnya, namun sesungguhnya para 'ulama telah menerimanya karena ia memiliki banyak pendukung yang tsabit dalam 

Al Kitab dan As Sunnah, sebagaimana ia memiliki banyak jalan yang menunjukan bahwa ia memiliki dasar sebagaimana yang dituturkan As 

Sakhawi dalam Al Maqashid hal (230), oleh sebab itu An Nawawi menilai hasan dalam Al Arba’in. 
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kondisi mukrah lagi diancam dibunuh itu adalah jelas bertentangan dengan syari’at kita. 

Sehingga tidak sah berdalil dengannya atas kita. 

2. Sesungguhnya ancaman dengan masuk neraka saja tidak cukup untuk 

menunjukan terhadap kufur akbar, sebagaimana yang telah kami jelaskan kepada anda, dan 

itu menjadi lebih kuat bila tidak disertai penyebutan kekekalan dan selama-lamanya beserta 

hapusnya amalan, atau qarinah yang menunjukan bahwa ia tergolong ahli neraka yang mana 

neraka dipersiapakan bagi mereka dan mereka tidak akan keluar selamanya. Ini berdasarkan 

suatu yang tsabit bahwa di antara para muwwahiddin ada yang masuk ke dalam neraka dan 

disiksa sesuai kadar dosanya kemudian dikeluarkan dari neraka dengan rahmat Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala dan dimasukkan ke dalam surga tempat tinggal kaum muwwahiddin. 

3. Sesungguhnya izin keluar yang dengan sebabnya orang itu masuk neraka, di 

dalamnya ada syarat kekafiran. Dan kami tidak membolehkan permohonan untuk 

mendapatkan paspor atau membawanya bila mengandung syarat-syarat kekafiran, 

sedangkan orang-orang yang kami ingkari mereka atas pengkafirannya terhadap pembawa 

paspor, mereka itu mengkafirkannya secara umum saja dengan dengan sekedar  

permohonan pembuatan paspor tanpa ada syarat seperti ini. Dan mayoritas mereka 

menjadikan hukum asal pada permohonan dan pembuatan paspor adalah kekafiran dan 

tahakum kepada thaghut. Perbedaan kita bukanlah tentang macam syarat kekafiran ini bila 

memang ada, dan bagaimanapun keadaannya sesungguhnya syarat itu adalah di luar 

paspor, dan paspor itu adalah izin untuk bergerak dan berpindah-pindah yang diberikan 

oleh thaghut yang berkuasa terhadap orang-orang yang tertindas di bawah kekuasaan 

mereka. Siapa yang membutuhkannya, mendapatkannya dan menggunakannya tanpa ada 

syarat kufur di dalamnya, maka apa alasannya ia dikafirkan? 

C. Mengibarkan bendera-bendera orang kafir atau lambang-lambang mereka yang 

tidak jelas indikasinya terhadap kekafiran mereka pada realita hari ini yang terkaburkan, 

atau duduk di bawah gambar-gambar (photo) mereka yang mereka buat di lapangan 

terbuka atau di kantor-kantor pemerintah dan yang lainnya. Ini tidak halal takfir dengan 

sekedar hal ini saja. Adapun masalah bendera, sesungguhnya orang-orang yang 

mengkafirkan dengan sebabnya, sebagaimana yang kami dengar dari sebagian mereka 

hanyalah mengkafirkan dari dua sisi: 

Pertama: Klaim bahwa pengagungannya atau penghormatannya adalah termasuk 

tergolong jenis pengagungan dan penghormatan terhadap berhala. Dan hal ini tidaklah tepat 

dan benar, karena ta’dhim (pengagungan) terhadap berhala adalah ta’dhim ta-alluh 

(pentuhanan) dan tanassuk (dalam rangka ibadah), sehingga ia adalah ibadah yang disertai 

rasa takut (khauf) pengharapan (raja’), di mana para penyembahnya memalingkan kepadanya 

sesuatu dari rasa rahbah (takut) dan raghbah (rasa kecintaan), mereka meyakini bahwa ia bisa 

mendatangkan mudlarat dan manfaat atau mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala, oleh karena itu orang di antara mereka mengagungkannya dan 

mempertuhankannya. Sedangkan ta’dhim itu bila tidak disertai tanassuk, ta-alluh, khauf, cinta 

dan pengharapan, maka ia bukanlah ibadah dan bukan syirik, namun ia adalah jalan-jalan 

yang bisa menghantarkan kepada hal itu bila dirasuki ghuluw dan mubalaghah (berlebih-

lebihan). 
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Dan begitu juga tidak setiap khauf adalah ibadah sebagaimana yang sudah maklum 

dalam kitab-kitab tauhid. Bendera dan lambang-lambang ini, saya tidak mengetahui bahwa 

seseorang menta’dhimnya dengan ta’dhim ta-alluh atau tanassuk, akan tetapi ia adalah ta’dhim 

yang berlebih-lebihan, sedangkan mubalaghah (berlebih-lebihan) dalam ikram (memuliakan), 

tauqir (mengagungkan) dan ihtiram (menghormati) yang dikhawatirkan menghantarkan 

kepada kemusyrikan bukanlah kemusyrikan dengan sendirinya, namun ia termasuk apa 

yang dilarang oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap para sahabatnya berupa berdiri 

menghormati beliau sebagaimana yang dilakukan orang-orang ‘ajam terhadap raja-raja 

mereka, dan tatkala para sahabat melakukannya ketika beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam 

shalat sambil duduk ketika sakit, beliau melarang mereka dari hal itu seraya berkata: 

  . رواه مسلم) يقومون على ملوكهم وهم قعود فال تفعلوا  :إن كدمت آنفا لتفعلون فعل فارس والروم( 

 يعظم بعضهم بعضاال تقوموا كما تقوم األعاجم ( ويف لفظ ألمحد 
“Hampir saja kalian barusan melakukan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi, mereka berdiri 

menghormati raja-raja mereka sedangkan raja-raja mereka duduk, maka maka janganlah kalian 

melakukannya.” HR.Muslim. 

Dan dalam lafadh riwayat Ahmad: “Janganlah kalian berdiri seperti orang-orang ajam, mereka 

berdiri sambil menghormati satu sama lain.”1  

Dan itu bukan sebagai kekafiran dari mereka. Ta’dhim (pengagungan) dan berdiri 

serta yang lainnya, berupa penghormatan dengan tangan dan upacara-upacara bendera 

yang diciptakan dan diada-adakan oleh negara-negara di dunia, meskipun ta’dhim ini tidak 

boleh diberikan terhadap sehelai kain dan terhadap lambangnya dari lambang-lambang 

mereka lainnya, terutama bahwa bendera dan lambang-lambang itu melambangkan pada 

negara-negara baru ini yang telah merobek-robek persatuan Daulatul Islam dengan segala 

batasannya, bendera-benderanya, lambang-lambangnya dan kewarganegaraannya, akan 

tetapi itu tidak sampai pada makna ibadah yang menyebabkan orangnya kafir. 

 Dan karena itu, maka tidak sah juga berdalil di sini untuk takfir dengan firman Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala: 

(#θÝàÏ�≈ ym(#θãΒθè%uρ ¬! tÏFÏΨ≈s% ∩⊄⊂∇∪     

 “Berdirilah karena  Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk.” (Al Baqarah: 238) 

Karena qunut walaupun dipakai biasanya untuk berdiri lama, maka sesungguhnya 

yang dimaksud dengan berdiri di sini adalah shalat, ibadah, tanassuk dan ta-alluh yang di 

antaranya adalah do’a, bukan umumnya berdiri yang termasuk di dalamnya berdiri yang 

mubah untuk tujuan apa saja, atau berdiri untuk menghormati atau mengagungkan yang 

memang dilarang dan ia bukan ibadah dan bukan pula kekafiran. 

Dan para ulama telah menyebutkan sepuluh makna buat al qunut1 di antaranya: lama 

berdiri, khusyu, tha’ah, do’a, dan diam. Sesungguhnya para sahabat dahulu di awal perintah 

                                                 
1
 Al Musnad (5/253-256) dan Syaikhul Islam telah berbicara dalam Iqtidlaush Shiratal Mustaqim tentang indikasi hadits ini terhadap 

penyelisihan orang-orang ‘ajam dalam hal itu, dan bahwa hal itu tidak dimansukh dari sisi ini, termasuk atas pengandai-andaian 

penasakhan hukum shalat sambil duduk di belakang imam yang duduk, dan sungguh beliau telah menshahihkan statusnya sebagai yang 

muhkam di sisi itu juga. 
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shalat, mereka berbicara di dalam shalatnya, kemudian turunlah ayat ini (2:238), maka 

mereka dilarang dari hal itu dalam hadits Zaid Ibnu Arqam dalam Ash Shahihan dan yang 

lainnya, beliau berkata: 

(( كان الرجل يكلم صاحبه يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلاجة يف الصالة حىت نزلت هذه اآلية ( 
 )فأمرنا بالسكوت ))  وقوموا هللا قانتني

“Pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam orang mengajak bicara temannya dalam 

kebutuhannya di dalam shalat, sampai turun ayat ini: “Berdirilah karena Allah (dalam shalat) dengan 

khusyu”  maka kami diperintahkan untuk diam.” 

Maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan berdiri di sini adalah berdiri dalam 

keadaan shalat, bukan mutlak berdiri. 

 Dan selama keadaannya sesuai rincian ini, maka bila didapatkan orang yang berdiri 

terhadap bendera-bendera ini dalam rangka ibadah dan tanassuk dan shalat terhadapnya 

(dan saya pribadi tidak mengetahui keberadaan hal seperti ini termasuk di kalangan orang-

orang kafir asli atau Majusi atau Hindu, Budha dan yang lainnya) namun demikian ini saya 

katakan: Bila hal seperti ini didapatkan pada sebagian orang, maka keadaan maksimal 

berdirinya keumuman manusia pada keadaan seperti ini adalah menjadi bagian dari 

perbuatan-perbuatan yang ihtimal dalam takfir yang pengkafiran dengannya membutuhkan 

pada tabayyun dan tatsabbut untuk mengetahui tujuan si pelaku di dalamnya. Di mana bisa 

jadi hal itu adalah maksiat, kemungkaran, keburukan dan jalan-jalan kepada kekafiran, atau 

bisa jadi adalah ibadah yang mengkafirkan. Adapun pengkafiran dilontarkan di dalamnya 

atas setiap keadaan, maka ia itu tidak layak dan tidak tepat. 

 Dan di antara yang menjadikan bab ini juga tergolong hal-hal yang muhtamal dan 

dugaan-dugaan yang tidak boleh segera melakukan takfir dengannya tanpa tabayyun; 

adalah keberadaan panji-panji kaum muslimin di generasi-generasi awal yang utama serta 

berdalihnya banyak manusia saat mereka berinteraksi dengan bendera-bendera ini dengan 

hal itu. 

 Ibnul Qayyim berkata dalam Zadul Ma’ad (1/131):  

 :راية سوداء يقال هلا العقاب ويف سنن أيب داود عن رجل من الصحابة قال –صلى اهللا عليه وسلم  –وكانت له ( 
  . أهـ) رأيت راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفراء ، وكانت له ألوية بيضاء ، ورمبا جعل فيها األسود 

(Dan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki rayah (panji) hitam yang dinamakan ‘uqab, 

dan dalam Sunan Abi Dawud dari seorang sahabat, berkata: Saya melihat rayah Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berwarna kuning, dan beliau juga memiliki bendera-bendera 

putih, dan terkadang beliau jadikan hitam padanya.) Selesai. 

 Dan dahulu kaum muslimin berkumpul dalam peperangan di seputar rayah-rayah ini, 

dan mereka selalu berupaya mengangkatnya agar tidak jatuh. Dan inilah di antara yang 

dijadikan hujjah oleh sebagian orang untuk membolehkan sikap mereka menta’dhim dan 

memuliakan bendera-bendera ini, serta mereka menuturkan dalam hal ini kisah kesyahidan 

                                                                                                                                                         
1
 Asy Syaukaniy telah menuturkannya dalam Nauhal Authar (kitabul libas) (hal 83) (bab larangan berbicara dalam shalat) dalam bab-bab 

“hal yang membatalkan shalat,” dari Ibnu Arabiy berbentuk mandhumah (342). 
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Ja’far Ibnu Abi Thalib pada perang Mu’tah saat mengambil panji dengan tangan kanan, terus 

dipotong tangannya, kemudian beliau mengambilnya dengan tangan kirinya, terus dipotong 

tangannya kemudian beliau memeluknya hingga terbunuh, dan kerena itu beliau digelari 

Dzul Janahain sebagaimana dalam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, bahwa beliau bila 

mengucapkan salam kepada Ibnu Ja’far berkata: “Semoga salam dilimpahkan kepada 

engkau wahai anak Dzul Janahain.” 

Dan ini semua menjadikan hal ini tergolong hal-hal yang muhtamal sebagaimana 

yang telah kami katakan. Di samping ini sesungguhnya sebagian ulama telah melakukan 

rincian seperti ini dalam hal sujud yang mana ia lebih dahsyat dari berdiri, mereka 

membedakan antara sujud dengan maksud rububiyyah orang yang dilakukan sujud 

terhadapnya dengan apa yang terjadi pada banyak orang yang masuk menghadap raja ‘ajam 

berupa mencium bumi sebagai penghormatan dan penganggungan terhadap mereka. 

Mereka menganggap sujud yang pertama sebagai syirik terhadap Allah, dan mereka tidak 

menganggap yang kedua sebagai kekafiran sedikitpun.1 Dan ini tentunya tidak berarti 

pembolehan sujud macam kedua ini yang perlakuannya disebutkan dari sebagian orang 

dalam buku-buku tarikh, sungguh engkau telah mengetahui larangan berdiri dalam rangka 

ta’dhim atau ikram, maka apa gerangan dengan sujud?2 Akan tetapi bila para ulama saja 

melakukan rincian seperti ini dalam hal sujud, maka berdiri yang mana ia itu di bawahnya 

adalah lebih utama (akan rincian ini). 

Sisi kedua: Klaim bahwa bendera-bendera ini melambangkan kepada pemerintah 

yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Mereka berkata: Siapa yang 

mengibarkannya, atau mengagungkannya atau memuliakannya, maka dia itu kafir karena ia 

termasuk wali-wali pemerintah kafir. Ini juga tidak sharih, akan tetapi ia adalah muhtamal, 

dan ia adalah seperti yang sebelumnya dalam kebutuhannya terhadap mencari kejelasan 

maksud si pelaku, karena sesungguhnya banyak manusia berinteraksi dengan bendera-

bendera ini atas dasar bahwa ia itu adalah lambang bagi tanah air dan negeri dan bukan 

(lambang) bagi sistem dan pemeintah, karena pemerintah itu selalu berubah dan silih 

berganti, sistem jatuh dan pemerintahan berganti, dan jarang sekali bendera-bendera ini 

berubah. Dan contoh terdekat atas hal ini adalah apa yang dilakukan awam orang-orang 

Palestina dan kaum jahilnya berupa mengangkat bendera negeri mereka semenjak puluhan 

tahun, padahal di sana tidak ada sistem dan pemerintah yang berkuasa yang 

dilambangkannya. Perbuatan ini walaupun tergolong tasyabbuh dengan orang-orang kafir 

dan termasuk seruan jahiliyyah akan tetapi perselisihan itu bukan tentang hal ini, akan 

tetapi perselisihan itu hanyalah tentang keberadaannya apakah sebagai perbuatan mukaffir 

yang sharih dilalah-nya ataukah sesungguhnya ia itu sebagai tanda yang muhtamal dari tanda-

tanda kekafiran yang ia sendiri tidak cukup untuk memastikan hukum takfir, sedangkan 

yang rajih bagi kami adalah yang akhir ini, sehingga wajib membedakan dan merinci tentang 

maksud orang yang mengibarkannya dan (tentang) pemahamannya terhadap dilalah-nya.  

Bila dia mengagungkannya, mengibarkannya, dan menjadikannya sebagai syiar yang 

                                                 
1
  Lihat As Sailul Jararr karya Asy Syaukaniy 4/580, dan lihat dekat dari hal itu pemilahan Syaikhul Islam antara apa yang dilakukan oleh 

sebagian orang di hadapan para raja berupa mencium lantai dan membungkuk seperti ruku’ atau yang mengandung sujud dan hal-hal 

haram lainnya, dengan orang yang melakukan hal itu sebagai ibadah dan taqarrub, Majmu Al Fatawa  (1/257) cet. Daar Ibnu Hazm, dan 

begitu juga pemilahan Ibnu Nujaim dalam Al-Bahrur Ar-Rayyiq (5134) antara sujud terhadap para penguasa bila dimaksudkan ibadah 

dengannya (kekafiran) dengan orang yang memaksudkan penghormatan dengannya (mayoritas Ulama tidak mengkafirkannya). 
2
  Ada dalam (Ghayatul Muntaha Fil Jam’i Bainal Iqra’ wal Muntaha) karya Mar’iy Al Karmiy, bahwa sujud terhadap para penguasa dengan 

tujuan ibadah adalah kekafiran dan dengan tujuan penghormatan adalah dosa besar.  
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dinisbatkan kepada pendukungnya dan negaranya dengan menganggap bendera itu sebagai 

lambang bagi pemerintah yang berkuasa yang menerapkan selain apa yang Allah turunkan, 

maka ini adalah perbuatan mukaffir karena di dalamnya terdapat makna keberpihakan 

kepada orang-orang kafir, penampakkan loyalitas terhadap mereka tanpa ada ikrah, dan 

pemberitahuan secara terang-terangan bahwa ia itu termasuk golongan, kelompok dan 

barisan mereka serta bahwa ia berada di barisan mereka yang memusuhi dien ini, dan pihak 

mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya serta golongan mereka yang melawan 

Syari’at. 

Dan bila ia mengibarkannya untuk selain itu dari makna-makna yang telah lalu, 

maka ia itu walaupun divonis jahil dan sesat namun tidak boleh kita mengkafirkannya 

dengan sekedar hal itu. Oleh sebab itu ada dalam kitab Ad-Durar As- Saniyyah Fil Ajwibah 

An- Nadjiyyah hal: 245 pada juz Hukmul Murtad dalam bantahan Syaikh Abdullah Ibnu 

Abdillathif Alu As Syaikh terhadap orang yang membolehkan perlindungan orang-orang 

kafir atau wakil mereka (yaitu masuk di bawah wilayah (perwalian mereka) dan mengambil 

bendera dari mereka untuk keselamatan harta dan perahunya, dan bahwa hal ini setara 

dengan teman (penunjuk jalan). Maka beliau menjawab dengan ucapannya: (Ini adalah qiyas 

yang bathil, karena mengambil teman (penunjuk jalan) untuk keselamatan harta adalah 

boleh bila keadaan mendesak hal itu dan si penunjuk jalan adalah orang muslim yang 

dhalim atau orang kafir yang fasiq. 

 Adapun masuk di bawah perlindungan orang-orang kafir, maka ia adalah 

kemurtaddan dari Islam, dan mengambil bendera dari mereka adalah tidak boleh bila dia itu 

tidak masuk di bawah perlindungan dan perwalian orang-orang kafir itu, dan ia itu tidak 

seperti mengambil khafir (penunjuk jalan) untuk melindungi harta, karena ini adalah 

bendera dan tanda yang menunjukkan bahwa mereka itu tunduk terhadap perintah mereka 

lagi masuk dalam perlindungan mereka, dan itu adalah sebagai bentuk persetujuan 

terhadap mereka secara dhahir) 

 Perhatikanlah, bagaimana beliau menjadikan kekafiran dan riddah di sini hanyalah 

pada hakikat masuk dalam perwalian dan perlindungan mereka, bukan dengan sekedar 

mengambil bendera dari mereka dan mengibarkannya tanpa masuk yang sebenarnya dalam 

perwalian mereka, hal ini walaupun tidak boleh sebagaimana yang dikatakan syaikh, akan 

tetapi ia bukan dengan sendirinya sebagai riddah dhahirah. Ya, ia seperti yang dikatakan 

syaikh adalah tanda yang menunjukan ketundukan kepada perintah mereka dan masuk ke 

dalam perwalian mereka, sedangkan tanda itu sebagaimana yang telah engkau ketahui 

bukanlah sebab yang sharih lagi baku untuk takfir. Ini disertai pengingatan bahwa bila 

bendera yang dimaksud di sini adalah bendera Inggris yang mana ia melindungi-

melindungi wali-walinya yang mengibarkannya di atas kapal-kapal mereka di peraian teluk, 

maka status mereka sebagai Nashara dan kafir asli yang tidak intisab kepada Islam itu 

adalah lebih nyata dalam mengindikasikan bendera mereka itu kepada kekafiran (terutama 

dengan keberadaan salib padanya) dari bendera negara-negara yang mengaku Islam. 

 Inilah.... Sungguh sebagian orang telah menqiyaskan bendera-bendera ini terhadap 

salib, dan ini adalah tidak benar, dan ia adalah qiyas yang disertai adanya perbedaan, karena 

indikasi salib terhadap aqidah Nashara yang kafir adalah jelas dan maklum lagi dhahir di 

tengah manusia. Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menamakannya sebagai watsan 

(berhala) dalam hadits ‘Adiy Ibnu Hatim yang diriwayatkan At Tirmidzi dan Ibnu Jarir 
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Ath-Thabariy, tatkala dia masuk menemui beliau sedangkan di lehernya ada salib yang 

terbuat dari emas, maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

  )يا عدي اطرح هذا الوثن عن عنقك( 
“Hai Addiy campakkan berhala ini dari lehermu” berbeda halnya dengan bendera-bendera dan 

lambang-lambang ini yang telah engkau ketahui indikasi-indikasi yang beragam yang 

terkandung di dalamnya, oleh sebab itu tidak halal takfir dengan sebab tashlib (palang) 

secara umum walaupun memang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah membiarkan 

tashlib di rumahnya kecuali beliau merobeknya, karena tidak setiap tashlib dan palang garis 

itu menunjukkan terhadap aqidah orang nashrani yang kafir atau melambangkan 

kepadanya. Jadi indikasi tashlib itu tidaklah seperti dilalah salib yang sharih, meskipun 

dianjurkan beserta ini semua perombakan segala bentuk tashlib, dan begitu juga status 

bendera-bendera dan lambang-lambang ini juga tidak ada perselisihan bahwa yang wajib 

adalah merobek dan melenyapkannya. Di samping ini semua sesungguhnya para thaghut 

sebagai bentuk upaya serius dari mereka untuk mengkaburkan yang haq dengan kebathilan 

dan mempermainkan perasaan keagamaan di tengah masyarakat, mereka telah 

memasukkan ke dalam bendera-bendera dan lambang-lambang ini sebagian lambang-

lambang Islam bahkan ciri-ciri khususnya secara terkadang, seperti kalimah tauhid dan 

syahadat atau lafadh takbir atau ayat: 

βÎ) ãΝä.÷�ÝÇΖtƒ ª!$# Ÿξsù |=Ï9$ xî öΝ ä3 s9   

“Jika Allah menolong kamu, Maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu,” (Ali ‘Imran: 160) 

dan yang lainnya yang menjadikan masalah ikram (penghormatan), ihtiram (pemuliaan) dan 

ta’dhim terhadapnya menjadi hal musykil dari sisi ini, maka siapa yang berani membolehkan 

untuk menghinakannya dan mengingkari ikram dan ta’dhim-nya beserta keberadaan hal 

seperti ini di dalamnya??  Dan ini semua menjadikan sikap bersegera untuk memastikan 

takfir orang yang mengibarkan bendera-bendera ini atau menghormatinya tanpa ada rincian 

sebagai sikap tergesa-gesa dan ngawur.   

Dan di antara hal itu juga photo para thaghut dan lambang-lambang mereka yang 

disebar para aparatnya di ruang pertemuan, ruangan-ruangan di apartemen mereka dan 

kantor-kantor pemerintahan serta yang lainnya. Maka tidak boleh menjadikannya secara 

menyendiri sebagai sebab untuk mengkafirkan orang yang duduk di bawahnya atau di 

sampingnya di tempat-tempat itu, terus setelahnya menghalalkan darah atau hartanya 

dengan sekedar perbuatan itu, baik dia itu dari kalangan pegawai atau orang-orang yang 

datang untuk meminta pelayanan atau kaum muslimin lainnya. 

Sungguh bencana ini sudah merata di jalan-jalan raya mereka atau tempat-tempat 

fasilitas mereka hari ini, dan selama bagi seseorang tidak memiliki keinginan sendiri dalam 

memajangnya, maka tidak sah melakukan takfir dengan sekedar itu, sungguh di sekitar 

Ka’bah dan di atasnya pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terdapat lebih dari 300 

berhala, dan hal itu tidak menghalangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk shalat di dekat 

Ka’bah sebagaimana dalam hadits ‘Amr Abnul ‘Ash yang diriwayatkan oleh Al-Bukhariy 

(3856), berkata (tatkala Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat di Hijrl Ka’bah tiba-tiba 

muncul ‘Uqbah Ibnu Abi Mu’aith terus dia meletakkan bajunya di leher beliau dan 

kemudian mencekiknya dengan keras....) 
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Dan sebagaimana dalam sebab turun firman Allah Tabaraka wa ta’ala: 

äíô‰u‹ù= sù …çµ tƒ ÏŠ$ tΡ ∩⊇∠∪   äíô‰uΖy™ sπ u‹ÏΡ$t/ ¨“9 $# ∩⊇∇∪    

“Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), kelak Kami akan memanggil 

malaikat Zabaniyah.” (Al ‘Alaq: 17-18) Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang shalat 

dekat maqam Ibrahim, kemudian Abu Jahal melewati beliau....)”. Hadits ini diriwayatkan 

oleh At Tirmidzi dan Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan hadits-hadits lain yang menegaskan 

hal itu. Ini terjadi padahal shalat itu mungkin dilakukan jauh dari Ka’bah dan berhala-

berhala itu. Dan keberadaan berhala-berhala itu tidak menghalangi beliau dari duduk dekat 

Ka’bah sambil berbantalkan jubahnya sedangkan berhala-berhala itu ada di sekitar beliau 

yang mana beliau tidak kuasa menghancurkannya1 padahal beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam 

tidak dipaksa untuk duduk di sana dan bisa duduk di tempat lain. Maka dalam hal ini 

terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tidak mengapa hal itu dilakukan, dan 

sesungguhnya tidak berani mengkafirkan dengan sebab seperti hal itu saja kecuali orang 

yang ngawur yang telah mempertaruhkan diennya. Maka sekedar duduk tidaklah berarti 

ridla dengannya dan mengagungkannya atau mengikutinya terutama hal itu telah merata 

tanpa ada keinginan sendiri dari manusia, di mana hampir semua dompet orang muslim 

atau rumahnya tidak kosong dari uang mereka yang padanya terdapat gambar-gambar 

mereka dan lambang-lambang mereka. 

 Sungguh kaum muslimin pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

setelahnya di generasi-generasi yang utama bermu’amalah dengan mata uang Persia, 

Romawi dan yang lainnya karena saat itu kaum muslimin belum memiliki uang khusus 

mereka, dan tidak ada percetakan uang khusus milik mereka kecuali pada zaman Abdul 

Malik Ibnu Marwan. Kaum muslimin sebelum itu bermu’amalah dengan mata uang orang-

orang kafir yang tidak kosong dari gambat thaghut-thaghut mereka, sebagaimana ia ma’ruf 

dan sisa dan peninggalannya ada hingga sekarang.2 

Kesimpulannya: Sesungguhnya sebagaimana tidak cukup tanda-tanda Islam saja 

untuk memastikan keislaman seseorang tanpa ciri-ciri khususnya, namun yang wajib adalah 

tabayyun di dalamnya sebagaimana yang Allah perintahkan dan itu di selain Daarul Islam, 

maka begitu juga tidak cukup untuk memastikan hukum takfir dengan sekedar jalan-jalan 

yang menghantarkan kepada kekafiran dan tanda-tandanya yang mana ia itu bukan sebab-

sebab yang baku lagi jelas untuk takfir, akan tetapi mayoritasnya termasuk hal-hal yang 

muhtamal, atau tergolong jenis dosa besar, maksiat dan mudahanah. 

 

 

***** 

                                                 
1
 Sebagaimana dalam hadits Khabbab riwayat Al Bukhari juga (Kami mengadu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sedangkan 

beliau berbantalkan jubah beliau di bawah ka’bah, kami berkata: “Apa engkau tidak meminta pertolongan dan berdo’a buat kami ?.....” 
2
 Ulama ahli peninggalan menuturkan bahwa dirham perak yang dipakai pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah dirham 

Persia yang terbuat di dalamnya setengah gambar Kisra (Raja) Persia. Adapun dinar emas maka ia adalah dinar Romawi yang terdapat di 

dalamnya gambar Kaisar Romawi dan kedua anaknya sambil membawa tongkat Patrick Nasrani, dan beberapa mata uang ini masih ada 

hingga sekarang. Dinukil dari makalah Dekan Fakultas Arkeologi di Universitas Kairo Ra-fat An-Nabrawiy.  
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( 1 0 )   

Takfir Dengan Syubhat Dan Praduga Tanpa Tatsabbut Dan Tidak 

Memperhatikan Jalur Pembuktian Yang Syar’iy Dan Mengharuskan Hukum Kafir 

Walau Si Tertuduh Mengelak 

 

 

Di antara kekeliruan yang sangat keji dalam takfir juga adalah berpegang pada 

syubhat dan praduga tanpa tatsabbut atau tabayyun dan tidak memperhatikan jalur-jalur 

pembuktian yang syar’iy dan mengharuskan hukum kafir walau si tertuduh mengelak dan 

tidak mengakuinya serta bukti syar’iy yang mu’tabar belum tegak terhadapnya. Dan sikap ini 

banyak terjadi di antara seteru (lawan), terutama pada orang yang lemah sifat wara’-nya 

serta lemah ketaqwaan dan diennya, sehingga masuk di dalamnya kepentingan jiwa dan 

permusuhan pribadi atau aniaya dan hasud. Dan jadilah orang di antara mereka mencari-

cari ungkapan, kesalahan, dan kekeliruan lawannya untuk mentakfirnya atau mencorengnya 

(mencoretnya), sebagaimana ia adalah isthilah sebagian orang yang mengatasnamakan pena 

syari’at, mereka menulis atas nama syari’at, mereka mencoret orang yang mereka kehendaki 

sesuai keinginan hawa nafsu dan perseteruan karena dorongan hawa nafsu atau buruknya 

niat, dia menakar dengan takaran-takaran yang tidak dia ridlai bila digunakan bagi dirinya, 

teman-teman, dan kawan-kawannya, sebagaimana dikatakan: “Mata kecintaan adalah 

berpaling dari melihat aib, namun mata kebencian adalah selalu mengungkap keburukan. 

 Bisa saja dia dalam menilai lawannya menggunakan kesaksian orang-orang yang 

cacat menurutnya dari kalangan orang yang tidak diterima kesaksiannya bila digunakan 

pada dirinya dan orang-orang yang dicintainya, sehingga di sana dia melupakan firman 

Allah tabaraka wa ta’ala: 

$ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖtΒ# u βÎ) óΟä.u !% y` 7,Å™$ sù :*t6 t⊥ Î/ (# þθãΨ̈�t6 tGsù βr& (#θç7ŠÅÁ è? $ JΒöθs% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6 óÁ çGsù 4’ n?tã $ tΒ óΟçF ù= yèsù tÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪    

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita, maka 

periksalah dengan teliti agar kamu tidak menampakkan suatu musibah kepada kaum tanpa 

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas pebuatanmu itu” (Al Hujurat: 6) 

Kemudian di sini dia selalu mengingatnya dan mendengung-dengungkannya!!! Dan 

bisa saja dalam menilai lawannya dia menggunakan perkiraan, praduga, sangkaan serta 

kemungkinan-kemingkinan yang padahal itu ditolak dan digugurkan oleh dalil-dalil syar’iy 

bila ia dituduh atau teman-temannya dicerca. Padahal sudah maklum di kalangan orang 

yang memiliki pemahaman dalam dienullah ini bahwa bayyinah syar’iyyah (bukti syar’iy) 

yang mana takfir bisa terbukti dengannya menurut jumhur ulama adalah dengan kesaksian 

dua orang laki-laki yang adil atau dengan pengakuan si tertuduh. 

Ibnu Qudamah berkata dalam Al Mughniy (Kitabul Murtad): (pasal dan kesaksian 

terhadap kemurtaddan itu diterima dari dua orang adil menurut mayoritas ahlul ilmi, dan 

inilah pendapat Malik, Al Auza’iy, Asy Syafi’iy, dan para penganut Ra-yu (pikiran). Ibnul 

Mundzir berkata: Dan kami tidak mengetahui seseorangpun menyelisihi mereka kecuali Al 

Hasan, dia berkata: Dalam (hukum) bunuh tidak diterima kecuali empat (orang)....)  
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Sungguh Allah tabaraka wa ta’ala telah mensyaratkan keadilan dalam hal-hal yang 

lebih rendah dari takfir yang berkaitan dengannya penumpahan darah dan penghalalan 

‘ishmah, Dia Subhanahu Wa Ta’ala berkata dalam halnya: 

(#ρ ß‰Íκô−r& uρ ô“uρ sŒ 5Αô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ  

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu” (Ath Thalaq: 2) 

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkata tentang hutang: 

£ϑÏΒ tβöθ|Êö�s? zÏΒ Ï !# y‰pκ’¶9 $#  

“Dan saksi-saksi yang kamu ridlai” (Al Baqarah: 282) 

Dan telah lalu hadits:  

 )ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمر على أخيه  (
“Tidak boleh kesaksian laki-laki pengkhianat dan wanita pengkhianat, dan juga tidak boleh orang 

dengki terhadap saudaranya” (Dan telah lalu ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: tidaklah 

diterima kesaksian musuh terhadap musuhnya walaupun ia itu adil) 35/120.1 

Adapun kesaksian perorangan, anak-anak, orang-orang tidak dikenal, orang-orang 

yang tertuduh, musuh dan lawan terhadap satu sama lain, maka hujjah tidak layak 

dengannya dalam hal yang berbahaya ini yang mana dibangun di atasnya penghalalan harta 

dan darah.  Maka apa gerangan bila hal (tuduhan) itu ditolak oleh si tertuduh dengan 

sumpah, penolakan dan pengingkaran??  

 Syaikhul Islam menuturkan: (Bahwa madzhab Asy Syafi’iy, Abu Hanifah, dan 

Ahmad juga dalam riwayat yang mahsyur darinya, bahwa orang yang telah terbukti 

kemurtaddannya dengan bukti, akan tetapi dia mengingkari dan mengemukakan dua 

kesaksian yang mu’tabar, maka dia dihukumi sebagai muslim dan tidak butuh dia mengakui 

apa yang dipersaksian terhadapnya, maka apa gerangan bila tidak ada saksi yang adil 

atasnya). Majmu Al Fatawa (35/124) 

 Ibnul Qayyim berkata dalam I’lamul Muwaqqi’in (3/398): (Bila dipersaksikan 

kemurtaddan terhadapnya, terus dia berkata “saya masih senantiasa bersaksi bahwa tidak 

ada illah yang berhak diibadati selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah 

semenjak saya berakal hingga sekarang” maka tidak usah dikorek tentang apapun dan tidak 

ditanya baik dia maupun para saksi tentang sebab kemurtaddannya, sebagaimana yang 

dituturkan Al Kharqiy dalam Mukhtashar-nya2 dan para pengikut Asy Syafi’iy lainnya. Bila 

diklaim atas dia bahwa dia mengatakan ini dan itu, lalu dia berkata: (Bila saya telah 

mengatakannya, maka saya taubat darinya, atau saya telah taubat, maka sungguh telah 

dianggap cukup darinya dengan jawaban ini, dan tidak dikorek tentang sesuatupun darinya 

setelah itu). Dalam kitab Al Umm, Al Imam Asy Syafi’iy berkata: (Orang yang dikatakan 

bahwa ia tidak shalat, kemudian ia menganggap dusta ucapan mereka, maka ia itu 

dibenarkan ucapannya.) (1/390) 

                                                 
1
 (Dan telah lalu ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: tidaklah diterima kesaksian musuh terhadap musuhnya walaupun ia itu adil) 

35/120. 
2
 Lihat Al Mughniy (kitabul Murtad) masalah: (Siapa yang dipersaksikan atasnya tentang kemurtaddan, kemudian dia berkata: Saya tidak 

kafir.) (Pasal kedua 8/99) 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    243 
 

Para Ulama itu berdalil untuk hal itu dengan hadits Mihjan Ad Dailiy radliyallahu 

‘anhu: (Bahwa ia di suatu majelis bersama Rasululllah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan adzan 

dikumandangkan maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bangkit pergi untuk shalat, 

kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam kembali sedangkan Mihjan masih ada di 

majelisnya, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Apa yang menghalangimu 

untuk shalat bersama orang-orang?” Bukankah engkau seorang muslim? Dia berkata: “Ya 

Rasulullah akan tetapi saya telah shalat bersama keluarga saya.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam berkata kepadanya: 

 .أخرجه مالك يف املوطأ وأمحد والنسائي واحلاكم وصححه)  إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت 
“Bila kamu datang, maka shalatlah bersama orang-orang walaupun kamu sudah shalat.” 

Dikeluarkan oleh Malik dalam Al Muwaththa, Ahmad, An nasai serta Al Hakim dan beliau 

menilainya shahih. 

Ibnu Abdil Barr telah ber-istinbath dalam Al Tamhid 4/222 darinya: Bahwa orang 

yang mengakui Shalat dan pelaksanaannya, sesungguhnya ia diserahkan pada hal itu, dan 

bila ia berkata: Saya telah shalat, karena Mihjan berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam: “Saya telah shalat di keluarga saya.” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

menerima ucapannya. 

An Nawawi berkata: (Bila penguasa ingin membunuhnya, kemudian ia berkata: 

“Saya telah shalat di rumah saya.” Maka ia dibiarkan (Raudlatuththalibin, hal 2/147). 

Ibnu Waziir berkata: (Dan di antara takfir yang paling buruk adalah takfir yang 

bersandar pada arah yang diingkari oleh orang yang menyelisihi dari kalangan ahli 

mahdzab, seperti mengkafirkan kaum Asy’ariyyah dengan sebab Jabr murni yang mana ia 

adalah perkataan Jahmiyyah Jabriyyah, sedangkan Asy’ariyyah itu mengingkarinya, 

padahal Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

Ÿωuρ (#θä9θ à) s? ôyϑÏ9 #’s+ø9 r& ãΝ à6øŠs9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |Mó¡ s9 $ YΖÏΒ÷σãΒ  

“Dan janganlah kamu mengatakan pada orang yang mengucapkan salam kepadamu” kamu bukan 

seorang mu’min.” (An Nisa: 94). Itsarul Haq ‘Alal Khalq (418). 

Sungguh saya telah melihat orang-orang yang sampai kepada mereka kekeliruan 

atau kesalahan yang bersumber dari seseorang dari kalangan lawannya dengan penukilan 

orang yang tercoreng keadilannya menurut mereka atau orang yang tidak dzabith dari 

kalangan orang-orang jahil dan bodoh, kemudian mereka menganggapnya dan 

memegangnya tanpa mengecek atau mencari kejelasan darinya, karena itu tidak penting 

bagi mereka, sebagaiman mereka tidak peduli dengan peninjauan terhadap mawani’ atau 

syuruth takfir, karena keinginan mereka yang pertama dan terakhir adalah mencoreng lawan 

dan mengkafirkannya. bahkan terkadang sikap kebencian dan aniayanya itu mendorong 

mereka untuk menolak taubat orang itu, alasannya atau permohonan maafnya. 

Dan bila orang yang berakal mengeceknya seraya mencari kejelasan, kemudian orang 

itu mengingkari dan bersumpah atas bathilnya penukilan tersebut atau atas manipulasinya, 

mereka malah tidak menoleh pada hal itu dan mereka bahkan tidak menganggap 

sumpahnya sama sekali. Dan seolah ia adalah tuduhan dan kesempatan yang mereka 

tunggu-tunggu dan mereka nantikan, dan cap itu akan terus melekat pada dia selama 
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selama perseteruan itu masih berlangsung, padahal sesungguhnya tuduhan itu tidak 

terbukti sama sekali dengan jalan-jalan pembuktian yang syar’iy dan ia telah ditolak oleh si 

tertuduh dengan pengingkaran dan sumpahnya!! 

Dan siapa saja yang tidak terbukti tuduhan atasnya dengan jalan-jalan pembuktian 

yang syar’iy maka tuduhan itu dianggap tidak ada baginya secara hukum meskipun ia itu 

ada pada hakikat yang sebenarnya, karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak membebani kita 

dalam hukum-hukum dunia ini dengan hal-hal yang batin, yang ada di hati dan hal-hal 

yang ghaib. Siapa orang yang berzina namun perbuatan zinanya tidak terbukti dengan jalan 

syar’iy yang shahih, maka secara hukum ia tidak berzina meskipun secara hakikat di sisi 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala dia itu berzina, sedangkan hukum-hukum syar’iy di dunia ini 

hanyalah berdiri di atas jalan-jalan yang syar’iy, maka seperti hal ini tidak dianggap dalam 

hukum dunia dan tidak ditegakan had atasnya. Dan siapa yang menuduhnya dengan 

tuduhan zina, maka dia didera dengan had qadzaf, keadilannya digugurkan dan ia tergolong 

orang-orang yang fasik bila ia tidak menyertakan bersamanya tiga orang saksi lain, dan 

begitulah hukum-hukum dunia lainnya bila tidak terbukti dengan bukti, meskipun 

pelakunya memang terkena sanksi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala lagi diadzab bila Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala tidak meliputi di dengan rahmat-Nya. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Ash Sharimul Maslul (Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam tidak pernah menegakan had berdasarkan pengetahuannya dan juga tidak 

berdasarkan berita seorang diri, tidak pula dengan sekedar wahyu, serta tidak juga dengan 

tanda-tanda dan ciri-ciri, sampai terbukti status pengharusan had itu dengan bayyinah (saksi-

saksi) atau pengakuan. Coba lihat saja, bukanlah beliau mengabarkan tentang wanita yang 

melakukan li’aan bahwa ia bila datang dengan anak sesuai dengan sifat ini dan itu, maka 

anak itu berasal dari laki-laki yang dituduh berzina dengannya, dan ternyata dia datang 

dengan anak yang sesuai dengan sifat yang beliau sebutkan, Terus Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam berkata:  

 لوال األميان لكان يل وهلا شأن
“Seandainya tidak ada sumpah tentulah aku punya urusan dengan di (wanita itu)” dan di kota 

Madinah ada seorang wanita yang terang-terangan dengan perbuatan buruk, maka beliau 

berkata:  

 ”لو كنت رامجا أحدا من غري بينة لرمجتها  ”
“Seandainya saya boleh merajam seseorang tanpa bayyinah, tentulah saya merajamnya”  hingga 

perkataan Ibnu Taimiyyah: (Maka sikap beliau tidak membunuh mereka, yaitu orang-orang 

kafir padahal mereka itu kafir adalah karena tidak nampaknya kekafiran dengan hujjah 

syar’iyyah) {hal 356}  

Seandainya mereka mentadabburi tuntunan Nabi mereka shallallahu ‘alaihi wa sallam 

tentulah bagi mereka di dalamnya terdapat tauladan yang baik, sesungguhnya kaum 

munafiqin pada zaman beliau tidak berani terang-terangan menyatakan kekafiran mereka di 

hadapan orang yang mereka segani dari kalangan kaum muslimin, karena mereka tahu 

bahwa mereka bakal dikenakan sangsi dengan sebab itu... Ya bisa saja mereka 

mengisyaratkan isyarat yang menampakkan kekafiran yang tersembunyi di dada mereka, 

sebagaimana firman Allah ta’ala:  
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“Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka” (Muhammad: 

30) 

Di antara mereka ada yang terang-terangan dengan hal itu, akan tetapi tidak terbukti 

atasnya secara syar’iy karena tidak sempurnanya bayyinah, terus mereka menolak tuduhan 

itu dengan sumpah seraya menjadikannya sebagai perisai. Dan mereka itu seperti orang-

orang yang Allah ta’ala firmankan: 

šχθà� Î= øt s† «!$$ Î/ $ tΒ (#θä9$ s% ô‰s) s9 uρ (#θä9$ s% sπ yϑÎ= x. Ì�ø� ä3 ø9 $#  

“Mereka (kaum munafiqin) itu bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan, 

sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran”(At Taubah: 74)  

Dan Allah ta’ala: 

(# ÿρ ä‹sƒ ªB $# öΝ åκs]≈ yϑ÷ƒ r& Zπ ¨Ζã_  

“Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai” (Al Munafiqun: 2) 

 Terkadang mereka itu didengar oleh anak kecil, wanita, atau seorang laki-laki dari 

kaum muslimin, terus dia bersaksi terhadap apa yang dikatakan, namun ini tidak cukup 

untuk itsbat (penetapan), terus kesaksiannya ditolak dan mereka tidak dikenakan sangsi 

dengannya, sebagaimana Zaid Ibnul Arqam bersaksi bahwa Abdullah Ibnu Ubayy telah 

berkata: 

  È⌡s9 !$ oΨ÷èy_§‘ ’n< Î) Ïπ oΨƒÏ‰yϑø9 $#  ∅ y_Ì�÷‚ã‹s9 –“tãF{ $# $ pκ÷] ÏΒ ¤ΑsŒF{ $#  

“Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir 

orang-orang yang lemah dari padanya.” (Al Munafiqun: 8) 

Sebagaimana dalam Ash-Shahih1 kemudian tatkala mereka telah kembali maka Ibnu 

Ubbay bersumpah bahwa ia tidak melakukannya, sampai orang-orang mengatakan: Zaid 

telah dusta kepada Rasulullah. Dan walaupun wahyu membenarkan Zaid, serta Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri mengetahui benar individu-individu kaum 

munafikin lewat wahyu, akan tetapi beliau tidaklah menghukumi berdasarkan wahyu dan 

dengan kemungkinan-kemungkinan atau perkiraan-perkiraan atau tanda-tanda yang tidak 

cukup, dan beliau hanyalah memperlakukan mereka dengan jalan-jalan pembuktian yang 

syar’iy yang mana ia adalah bayyinah (saksi) atau pengakuan, sebagai bentuk pemberian 

pelajaran terhadap umatnya.   

 Dan lihat dalam hal ini apa yang dikatakan Al Qadli ‘Iyadl rahimahullah di dalam 

Asy Syifa (2/224-230) (pasal) (bila engkau menyatakan: kenapa Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam tidak membunuh orang Yahudi yang telah berkata kepada beliau “Assaamu 

‘alaikum” dan ini adalah do’a untuk mencelakakan beliau...  Hingga ucapannya: Dan kenapa 

beliau tidak membunuh orang-orang munafiq yang sering menyakiti beliau? Di sana beliau 

telah merinci permasalahan dalam apa yang telah kami ringkaskan bagi anda di sini...  

Silahkan rujuk ke sana, karena ia sangat penting. 

                                                 
1
 Al Hadits dalam Ash-Shahihain, lihat Al Bukhari kitab At Tafsir bab "mereka jadikan sumpah mereka sebagai perisai" dan dalam bab-bab 

sesudahnya. 
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 Dan di antara perkataannya (2/226): (Dan bisa saja tidak terbukti di sisi Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dari ucapan-ucapan mereka apa yang diajukan, namun hanya 

dinukil oleh seorang saja dan orang yang tidak sampai pada tingkatan kesaksian dalam hal 

ini, baik itu anak kecil, budak, atau wanita, sedangkan darah tak boleh dihalalkan kecuali 

dengan dua laki-laki adil, dan atas hal inilah permasalahan orang Yahudi dalam hal 

pengucapan salam dibawa, dan bahwa mereka memalingkan lisan mereka dengan 

ucapannya dan tidak menjelaskannya, coba saja bagaimana hal itu diingatkan oleh Aisyah, 

dan seandainya dia terang-terangan dalam hal itu tentulah beliau tidak menyendiri dalam 

mengetahuinya.1 

Dan di antaranya ucapan beliau juga (228): (dan begitu juga dikatakan berkenaan 

dengan orang-orang Yahudi bila mereka mengatakan “As Saamu ‘alaikum” di dalamnya tidak 

terdapat hinaan yang sharih dan tidak pula do’a kecuali dengan suatu yang mesti terjadi, 

yaitu kematian yang mesti dialami oleh seluruh manusia). 

 Syaikhul Islam dalam hal ini memiliki penjelasan yang rinci, beliau sebutkan di 

banyak tempat dalam Ash Sharim Al Maslul, sebagai contoh silahkan lihat hal (354-358) 

Apakah setelah ini tidak lapang bagi kita seperti yang lapang bagi Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam?! An-Nawawiy berkata dalam bahasan tentang fatwa yang dilontarkan mufti dalam 

masalah masalah riddah: (Ash-Shumairiy dan Al Khatib berkata: Bila ditanya tentang orang 

yang mengatakan: Saya lebih jujur dari Muhammad Ibnu Abdillah, atau shalat itu main-

main, dan hal serupa itu, maka tidak boleh cepat divonis: ini halal darahnya, atau wajib 

dibunuh, namun ia (mufti) mesti berkata: Bila ucapan ini benar dengan pengakuannya atau 

dengan bayyinah (dua saksi laki-laki, Pent) maka harus disuruh taubat oleh penguasa, bila 

dia taubat maka diterima taubatnya,2 dan bila tidak taubat maka ia mesti diperlakukan gini 

dan gitu, dan dia bersikap tegas dan keras dalam hal itu). Dari Al Majmu (1/49) dan 

sambungannya yang sangat penting telah lalu dalam tempat yang lalu.  

Di samping ini, pentingnya mengingatkan bahwa dalam pemberian kesaksian dalam 

takfir dan riddah mesti ada rincian, agar bayyinah itu menjadi shahih, sempurna dan jelas.  

Al-Qadli Al Burhanuddin Ibnu Farhun Al-Malikiy: (Dan dalam hal riddah tidak diterima 

kesaksian yang global, seperti ucapan saksi-saksi bahwa si fulan telah kafir atau murtad, 

akan tetapi mesti merinci apa yang mereka dengar dan yang mereka lihat darinya, karena 

berbedanya manusia dalam hal takfir, bisa jadi para saksi meyakini kekafiran sesuatu yang 

bukan kekafiran. (2/277)  

Berkata Al-Mughniy dalam Kitabul Qadla (Pasal: Dan jarh (penilaian negatif) tidak 

didengar kecuali dengan penjelasan). Dan atas dasar ini, bila didengar kekafiran dari 

seseorang dan bayyinah yang sempurna tidak tegak di sisinya serta orang itu tidak mengakui 

ungkapannya, namun justeru dia mengingkari dan menampakkan keislaman, maka tidak 

layak bagi orang yang mendengarnya meskipun boleh baginya mengkafirkannya bila ia 

tegolong orang yang memiliki kemampuan dalam mengetahui jalan-jalan istidlal dan bisa 

membedakan Al-Mukaffirat, serta melihat mawani’ dan syarat-syaratnya3 (tidak layak 

                                                 
1
 Dan karena itu Al Bukhari menerapkan bab 4 buat hal itu dalam shahihnya dalam kitab Istibatul Murtaddin... dengan ucapannya: (Bab bila 

dzimmiy atau yang lainnya menyendiri dengan celaan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tidak terang-terangan...) 
2
 Lihat ucapan Syaikhul Islam dalam Ash Sharim Al-Maslul (masalah-masalah) bahwa yang menghina Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dibunuh dan tidak ada istitabah baik asalnya muslim atau kafir hal (300) dst. 
3
 Maksud kami dengan ahliyyah (kemampuan) di sini bukanlah bahwa seseorang mencapai derajat Imam Ahmad atau para imam mujtahid 

lainnya, serta bukan apa-apa yang lontarkan oleh kaum Murjiah Modern berupa batasan-batasan yang sukar dan syarat-syarat yang tidak 
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baginya) mengharuskan orang lain untuk mengkafirkannya, karena tidak adanya bayyinah 

yang syar’iy lagi sempurna. Dan tidak boleh baginya atas dasar ini mengingkari orang lain 

bila memperlakukan orang itu dengan perlakuan kaum muslimin selama ia menampakkan 

keislaman lagi mengingkari kekafiran yang dituduhkannya kepadanya, apalagi kalau 

memberlakukan kepadanya kaidah (siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia 

orang kafir) 

Dua Peringatan Penting 

Sebelum saya meninggalkan tempat ini saya mesti mengingatkan pada dua hal 

penting: 

* Pertama: Bahwa persyaratan bayyinah syar’iyyah yang sempurna atau pengakuan adalah 

hanya dalam takfir dan hukum yang bangun di atasnya, berupa kebolehan menumpahkan 

darah dan hartanya. Adapun dalam penghati-hatian dari keburukan mereka, kebejatannya, 

kefasiqannya, dan permainannya, atau kebid’ahannya, maka masalahnya adalah lebih 

ringan dari itu karena tahdzir itu masuk dalam bab ikhbar (pemberitahuan), dan sudah 

ma’lum bahwa syarat-syarat diterimanya khabar menurut para ulama adalah tidak seperti 

syarat-syarat kesaksian, namun ia adalah lebih ringan darinya,1 dan Abdullah Ibnu Mas’ud 

telah berkata: “Nilailah manusia dengan teman-teman dekat mereka”. 

 Bila seseorang dalam perjalanannya dan hidupnya berbaur dengan orang-orang 

buruk dan kaum zindiq seraya tidak melarang mereka dari kebatilannya serta tidak 

mengingkarinya, atau ia itu mengajak kepada bid’ah atau yang lainnya, maka boleh tahdzir 

darinya, dan tidak disyaratkan dalam tahdzir seperti apa yang disyaratkan di dalam takfir, 

kecuali memperhatikan perintah Allah yang umum untuk tabayyun dan tatsabbut dalam 

pemberitaan: 

βÎ) óΟä.u !% y` 7,Å™$ sù :*t6 t⊥ Î/ (# þθãΨ̈�t6 tGsù βr& (#θç7ŠÅÁ è? $ JΒöθs% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6 óÁçGsù 4’ n?tã $ tΒ óΟçF ù=yèsù tÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪    

“Jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 

menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.” (Al Hujurat: 6)  

Orang yang mengajak kepada bid’ah andai diperkirakan dia itu tidak berhak 

mendapatkan hukuman atau tidak mungkin menghukumnya, maka mesti dari menjelaskan 

bid’ahnya dan mentahdzir darinya,2 Ibnul Qayyim dalam I’lamul Muwwaqi’in menyebutkan 

dari Al-Kausaj, dia berkata: saya berkata kepada Ahmad: (Bagaimana orang Murjiah bila 

mengajak kepada bid’ahnya? Beliau berkata: Ya demi Allah dia di jauhi dan dijauhkan)  

(4/168) 

* Kedua: Bahwa orang yang terkenal kefajirannya atau kezindiqkannya, atau permainannya 

terhadap dien ini atau diketahui kekafiran dan celaannya (terhadap dien ini) berulang-ulang, 

                                                                                                                                                         
Allah turunkan dalilnya yang hampir dengannya mereka menggugurkan hukum takfir secara total, mereka mempersulit bahkan 

menghalangi dari mengkafirkan orang-orang kafir muharibbin yang terang-terangan melakukan kufrun bawwah, namun maksud kami 

adalah memperhatikan syarat dan mawani ‘takfir yang lalu, dan hati-hatilah dari macam kesalahan ini. 
1
 Di antara hal yang memperjelas hal itu bahwa riwayat wanita itu adalah seperti riwayat laki-laki dan kesaksian  wanita tidak seperti 

kesaksian laki-laki, sedangkan kesaksian di dalam masalah zina adalah harus 4 orang, padahal periwayatan tentangnya tidak butuh akan hal 

itu. LIhat Mudzakiratul Al-Ushul karya Asy-Syingithiy, hal: 111, dan juga sesungguhnya riwayat itu tidak digugurkan dengan permusuhan 

dan kekerabatan, berbeda halnya dengan kesaksian, Mudzakkiratul Ushul juga hal: 119) 
2
 Lihat Majmu Al-Fatawa 35/242 
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maka hal ini cukup bagi ahlul ilmi untuk mencela keadilan dan diennya serta menganggap 

cacat dan menjelaskan keadaannya dengan apa yang dikenal dan mahsyur darinya dengan 

istifadlah. Lihat dalam berpegang pada istifadlah. Al-Mughni Kitabusy Syahadat (masalah ma 

thadaharat bihil akhbaar) 

Dan lihat juga Al Fatawa bab kesaksian (Syaikhul Islam ditanya tentang kesaksian 

atas ahlu maksiat dan ahlul bid’ah: Apakah boleh dengan istifadlah dan syuhrah (masyhur) 

atau mesti dengan mendengar dan melihat langsung? Hingga akhir. Maka beliau menjawab: 

(Apa yang membuat saksi dan lainnya tercoreng adalah tergolong apa yang mencoreng 

keadilan dan diennya, karena sesungguhnya dia bersaksi dengannya bila diketahui oleh si 

saksi dengannya dengan cara istifadlah, dan hal itu menjadi celaan (corengan) syar’iy, 

sebagaimana hal itu ditegaskan oleh banyak kelompok fuqaha dari kalangan Malikiyyah, 

Syafi’iyyah, Hanabilah dan yang lainnya dalam kitab-kitab mereka yang besar dan kecil, 

mereka menegaskan dalam hal bila seseorang di-jarh (dicoreng) dengan jarh yang mufassar 

(dijelaskan), sesungguhnya yang menjarh dengan apa yang dia dengar darinya atau yang 

dia lihat, dan istifadlah dan dalam hal ini saya tidak mengetahui penyelisihan di antara 

manusia, karena sesungguhnya kaum muslimin seluruhnya bersaksi pada zaman kita 

tentang orang semacam Umar Ibnu Abdil Azis, Al Hasan Al Bashriy dan yang seperti 

keduanya. Bahwa mereka itu tergolong orang-orang yang adil lagi taat dengan apa yang 

mereka tidak ketahui kecuali dengan istifadlah, dan kaum muslimin bersaksi tentang orang 

semacam Al Hajjaj Ibnu Yussuf, Al Mukhtar Ibnu Abi Ubaid, ‘Amr ibnu Ubaid, Ghailan Al 

Qadary, Abdullah Ibnu Saba’ Ar Rafidli dan yang lainnya akan kedzhaliman dan bid’ah 

mereka dengan apa yang tidak mereka ketahui kecuali dengan istifadlah. Dan telah terbukti 

dalam Ash Shahih1 dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

وجبت ،  ” :وُمّر عليه جبنازة ،فأثنوا عليها شرا فقال ”وجبت  ”أنه ُمّر عليه جبنازة فأثنوا عليها خريا ، فقال 
هذه اجلنازة أثنيتم عليها خريا ، فقلت وجبت (  :وجبت وجبت ؟  قال :يا رسول اهللا ، ما قولك :قالوا  “وجبت

  . )ت هلا النار ، أنتم شهداء اهللا يف األرضهلا اجلنة ، وهذه اجلنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجب
“Bahwa jenazah dibawa melewati beliau, kemudian mereka memuji kebaikan atasnya, kemudian beliau 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Mesti,” dan terus jenazah lain dibawa melewati beliau, 

kemudian mereka mengalamatkan keburukan atasnya maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

“Mesti, Mesti.” Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, apa ucapan engkau: “mesti...mesti...?” Beliau 

berkata: “Jenazah ini engkau puji kebaikan atasnya, lalu aku mengatakan mesti surga baginya, dan 

jenazah ini kalian katakan keburukan atasnya, lalu aku berkata “mesti neraka atasnya,” kalianlah para 

saksi Allah Subhanahu Wa Ta’ala di muka bumi.” 

Ini bila yang dimaksud adalah menghukumi fasiq untuk menghukumi kesaksian dan 

perwaliannya. Adapun bila yang dimaksud adalah tahdzir darinya dan menjauhi 

keburukannya, maka cukuplah dengan hal yang lebih rendah dari itu. (Majmu Al Fatawa 

35/241-242). 

                                                 
1
 Lihat Shahih Al Bukhari Kitabul Janaiz (1367) dan Al Hafidh berkata: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "kalian para saksi di muka 

bumi” (Orang-orang yang dikhithabi dengan itu adalah dari kalangan para kalangan sahabat, dan orang-orang yang sifatnya seperti mereka 

dalam hal iman. Dan Ibnu At Tien menghikayatkan bahwa itu dikhusukan bagi para sahabat, karena mereka itu berbicara dengan hikmah 

berbeda dengan orang-orang sesudah mereka, dia berkata: Dan yang benar bahwa itu khusus bagi wanita-wanita yang bertaqwa dan laki-

laki yang bertaqwa.) 
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Adapun dalam hudud syar’iyyah maka sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

telah menjabarkan dalam hadits mula’anah (saling melaknat) bahwa beliau tidak merajam 

seseorang kecuali dengan bayyinah walaupun nampak keburukan orang itu.  

Syaikhul Islam berkata 15/179: (Dan bila masyhur perbuatan fahisyah dari seseorang 

di antara manusia, maka tidak dirajam, berdasarkan yang terbukti dalam Shahih dari Ibnu 

‘Abbas bahwa dia tatkala menuturkan hadits mula’anah dan ucapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam:  

) إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها ، وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رماها فقد صدق عليها ( 
 لوال األميان لكان يل وهلا شأن(  :على النعت املكروه ،فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمفجاءت به 

(Bila dia datang dengan anak yang menyerupai suami, maka dia (suami) telah berdusta terhadapnya 

(isteri), dan bila dia datang dengan anak yang menyerupai laki-laki yang dituduh zina dengannya, 

maka dia (suami) telah benar menuduhnya” dan ternyata dia datang dengan sifat yang tercela, maka 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Seandainya tidak ada sumpah tentulah aku punya urusan 

dengan dia (wanita itu).”1 

Maka dikatakan kepada Ibnu ‘Abbas: Apakah ini yang dikatakan Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam tentangnya: “Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bayyinah tentulah 

aku telah merajam dia.” maka Ibnu ‘Abbas berkata: “Bukan, itu adalah wanita yang terang-

terangan melakukan keburukan dalam Islam,2 sungguh beliau telah mengabarkan bahwa 

beliau tidak merajam seseorang kecuali dengan bayyinah, meskipun nampak perbuatan dari 

seseorang....), kemudian menyebutkan hadits jenazah yang lalu dan perkataan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam tentangnya: “Kalian adalah para saksi Allah Subhanahu Wa Ta’ala di 

muka bumi,” dan beliau berkata: “beliau telah menjadikan istifadlah sebagai hujjah dan bukti 

(bayyinah) dalam hukum-hukum ini, dan tidak menjadikannya sebagai hujjah dalam rajam). 

Dan An-Nawawi berkata dalam Syarh Muslim dalam (kitab Al Li’an) tentang wanita yang 

terang-terangan melakukan perbuatan buruk di dalam Islam: (Makna hadits adalah bahwa 

telah terkenal dan tersebar tentangnya perbuatan fahisyah, namun tidak terbukti (ada) 

bayyinah dan pengakuan, maka di dalamnya terkandung faidah bahwa had tidak ditegakan 

dengan sekedar keterkenalan berita dan qarinah-qarinah, akan tetapi harus ada bayyinah dan 

pengakuan.) 

 

 

***** 

                                                 
1
 Ini adalah lafadzh Abu Dawud (2253), dan dalam Shahihul Bukhari: ("Seandainya tidak ada ketentuan dalam kitabullah tentu aku punya 

urusan dengan dia") (4747) 
2
 Al Bukhari kitab Ath Thalaq (5316), Al Hafidh berkata dalam Fathul Bariy: (Dan diambil faidah darinya bahwa qadli tidak boleh 

mencukupkan diri dengan praduga dan isyarat dalam Al Hudud bila menyelishi hukum dzahir, seperti sumpah si tertuduh bila dia 

mengingkari dan tidak ada bukti). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim di dalam Al lian (1497) 
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( 1 1 )   

Penggunaan Kaidah: “Siapa Yang Tidak Mengkafirkan Orang Kafir 

Maka Dia Kafir” Tanpa Ada Rincian 

  

 

Termasuk kesalahan yang umum dalam takfir adalah penggunaan kaidah “Siapa yang 

tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir” tanpa ada rincian. Salahnya penggunaan kaidah 

ini telah menyebar dan telah menggelembung bencananya di kalangan para syabab 

(pemuda), sampai-sampai Ghulatul Mukaffirah (orang-orang yang ghuluw dalam hal takfir) 

menjadikannya sebagai ashluddien (pokok dien ini) dan syarat sah keislaman, yang mana 

Islam menurut mereka bergantung padanya (dalam hal) ada dan tidaknya. Mereka mengikat 

al wala dan wal bara’ di atas kaidah ini. Siapa yang menggunakannya dan menerapkannya 

maka dialah muslim muwwahid yang mereka berikan loyalitas. Dan siapa yang menyelisihi 

mereka dalam sebagian cabang-cabangnya maka mereka memusuhinya, bara’ darinya dan 

mereka kafirkan sampai-sampai mereka itu satu sama lain saling mengkafirkan, karena pasti 

ada saja sebagian mereka menyelisihinya dalam takfir sebagian manusia, sehingga sebagian 

mereka mengkafirkan sebagian yang lain dengan sebab perselisihan ini. 

 Kami di sini bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang intinya bila 

penggunaan kaidah ini sesuai dengan cara kalian tanpa ada rincian adalah syarat sah 

keislaman, maka apakah orang dilahirkan dalam keadaan mengetahuinya atau wajib atas 

dia untuk mempelajarinya? Maka mereka telah menyelisihi firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

ª!$# uρ Ν ä3 y_t�÷z r& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn= ÷ès? $\↔ø‹x©  

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun” 

(An-Nahl: 78) 

Dan bila mereka menjawab: “Wajib mempelajarinya” 

Maka kami katakan: Kapan hal itu wajib atasnya, apakah setelah baligh atau sebelumnya? 

Mesti ada salah satu jawaban. 

Bila mereka berkata: “Sebelum baligh.”  

Maka mereka telah menyalahi penegasan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

  ). منهم ؛ الصغري حىت حيتلم .. رفع القلم عن ثالث( 
(Pena diangkat dari tiga orang...(di antaranya) anak kecil sampai ihtilam (baligh). 

Dan bila mereka bilang: “Setelah baligh”. 

Maka kami katakan kepada mereka: Berikan batasan buat kami, apakah wajib atasnya 

langsung setelah baligh atau ada tenggang waktu? 

Bila mereka berkata: Ada “tenggang waktu” maka mereka telah kontradiksi dan 

membolehkan keberadaan si anak setelah balighnya di atas kekafiran sementara waktu yang 
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tidak mereka ketahui batasannya, dan andai ia mati maka ia mati di atas kekafiran menurut 

mereka. 

Dan bila mereka berkata: “langsung.” 

Maka kami katakan: Sesungguhnya kaidah ini termasuk masalah-masalah yang 

membutuhkan penelitian, pembahasan, mempelajari dan kajian terutama dalam 

kungkungan syubhat-syubhat dan talbis-talbis (pengkaburan) yang dilontarkan syaikh-

syaikh yang jahat, dan ini dengan sendirinya memerlukan sementara waktu meski beberapa 

jam. Ini adalah kadar minimal perkiraan, sebab kalian sendiri tidak menganutnya kecuali 

setelah tenggang waktu dan panjangnya pencarian.  Dan tidak ada yang mendebat dalam 

hal ini kecuali orang jahil lagi mu’anid, sehingga wajib mereka itu menerima hal ini. 

 Dan bila kalian membolehkan kekafiran meskipun sebentar dalam rangka belajar -

dan kalian harus menerima hal ini setelah kalian menjadikannya sebagai syarat keislaman- 

maka kalian telah membolehkan kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan kalian telah 

menetapkan bahwa keislaman seseorang itu tidak sah setelah dia baligh sehingga dia kafir 

terhadap Allah terlebih dahulu, dan dengan hal itu jadilah kalian sebagai orang-orang kafir.  

Dan kalau tidak mau seperti ini maka tinggalkanlah sikap berlebih-lebihan (mughalah) 

dengan kaidah ini, dan marilah merujuk rincian ahlul ilmi dalam hal itu. 

 Adapun kami, maka kami katakan: Sesungguhnya kami dengan puji Allah tidak 

mengacu dalam dien ini kecuali kepada syari’at, sedangkan takfir sebagaimana yang telah 

lalu adalah hukum syar’iy yang tidak sah kecuali dengan dalil-dalil syar’iy yang qath’iy 

dilalah-nya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm bahwa 

bahwa orang yang menduga bahwa telah terjadi dari dien ini sesuatu yang tidak 

berdasarkan apa yang ada dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam maka dia itu pendusta 

bahkan kafir tanpa ada perbedaan. 

 Dan termasuk hal mustahil lagi tidak mungkin terjadi menurut ahlul Islam bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lalai dari menjelaskan kepada manusia sesuatu dari 

ashluddien mereka atau dari sesuatu yang mana keislaman seseorang tidak sah kecuali 

dengannya, terus para sahabat setelahnya juga sepakat untuk melalaikan hal itu atau 

bersengaja untuk tidak menyebutkannya, sehingga tersadar kepadanya dan menunjukkan 

kita terhadapnya orang-orang celaka itu!!  Oleh karenanya wajib meninjau asal-usul kaidah 

ini dan dalil syar’iy apa yang dijadikan pijakannya sehingga kita bisa mengarahkannya dan 

mengetahui batasan-batasannya. Dan dahulu saya telah menelusuri kaidah ini tatkala 

bencana kekeliruannya telah merebak di kalangan sebagian para pemuda yang ngawur dan 

lemah dalam hal ilmu syar’iy, dan saya menelitinya dalam ungkapan para ulama, untuk 

mengetahui siapa yang paling pertama menggunakannya? Dan bagaimana para ulama  

berinteraksi dengannya serta terhadap apa mereka menetapkannya? 

Maka  saya keluar dengan kesimpulan-kesimpulan ini: 

Pertama: Saya dapatkan pemakaian kaidah ini sudah lama, dan bukan sebagaimana 

yang diklaim oleh sebagian orang bahwa itu berasal dari kantong Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah yang kemudian diikuti oleh Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab!! Ya 

memang mahsyur dari Syaikhul Islam penggunaannya, sehingga kepada beliau dan kepada 

Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab mayoritas orang yang menggunakan kaidah ini 

menisbatkannya, namun sebenarnya telah mendahului mereka berdua dalam hal ini para 
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imam yang mahsyur lainnya, sebagiannya dari generasi pertama yang memiliki 

keutamaan.... Di antaranya: 

∗ Sufyan Ibnu Uyainah Amirul Mu’minin fil hadits (198 H) beliau rahimahullah.  Berkata: 

“Al-Qur’an adalah firman Allah ‘azza wa jalla, siapa yang mengatakan (ia) adalah 

makhluk maka dia kafir.” diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Al Imam Ahmad dalam As 

Sunnah no 25 dengan sanad shahih. 

∗ Dan begitu juga ucapan semacam ini dinukil dari Abu Khaitsamah Mush’ab Ibnu Sa’id 

Al Mushaifi sebagaimana dalam Syarah Ushul I’tiqad Ahlis Sunnah Wal jama’ah 2/256 no. 

430 karya Al-Hafidh Abu Al Qasim Hibatullah Al Lalikaiy 418 H. 

∗ Dan juga dari Abu bakar Ibnu ‘Ayyasy Al Muqri  194 H yang terpercaya lagi ahli 

ibadah, sungguh beliau telah ditanya sebagaimana dalam As-Sunnah karya Al Lalikaiy 

juga  2/250 no 412 tentang orang yang mengatakan Al-Qur’an makhluk? Maka beliau 

berkata: “kafir dan siapa yang tidak mengatakan bahwa dia kafir maka dia kafir” dan 

isnadnya shahih. 

∗ Dan begitu juga Salamah Ibnu Syabib An-Naisaburiy (247 H) Ahli hadits Mekkah. 

Ibnu Hajar berkata dalam At-Tahdzib 2/303: Dawud Ibnu Husein Al Baihaqiy berkata: 

Telah sampai berita kepadaku bahwa Al Hilawani1 berkata: “Saya tidak mengkafirkan 

orang yang bersikap tawaqquf tentang Al-Qur’an”. Dawud berkata: “Maka saya berkata 

kepada Salamah Ibnu Syabib tentang Al Hilwaniy, terus dia menjawab: “Dilempar saja 

ke WC, siapa yang tidak bersaksi akan kekafiran orang kafir maka dia kafir”. Dan hal itu 

dituturkan oleh Al-Khathib Al-Baghdadiy dalam Tarikh Baghdad 7/365. 

∗ Dan juga Abu Zar’ah Ubaidullah Ibnu Abdil Karim Ar Raziy (264 H) Berkata: “Siapa 

yang mengklaim bahwa Al-Qur’an adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah Yang 

Maha Agung dengan kekafirannya yang mengeluarkan dari millah, dan barangsiapa 

meragukan kekafirannya dari kalangan orang yang memahami, maka dia kafir”. 

∗ Dan persis seperti itu juga apa yang dikatakan oleh Abu Hatim Muhammad Ibnu Idris 

Ar Raziy (277 H) Dan semua itu diriwayatkan oleh Al-Lalikaiy dalam As Sunnah 2/176 

Dan perhatikan ucapan mereka berdua: (dari kalangan orang yang memahami) 

karena sesungguhnya ini adalah sangat penting, dan saya akan mengingatkan kamu 

dengannya nanti di depan. 

Ungakapan-ungkapan ini adalah sesuatu yang paling lama saya dapatkan dalam 

ucapan para imam dan ulama seputar kaidah ini, jadi kaidah ini bersumber dari tiga 

generasi utama (umat ini) dan bukan seperti apa yang dikatakan oleh sebagian kaum 

muta’akhirin bahwa kaidah ini berasal dari (istinbath) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Ya 

memang Syaikhul Islam, Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab, putera-puteranya dan 

para imam dakwah Nadjiyyah telah menggunakannya. Dan sebagian mereka sangat sering 

menggunakannya, sampai-sampai orang yang salah menggunakannya dari kalangan ghulah 

(orang-orang yang ghuluw) menisbatkan kaidah ini kepada mereka, akan tetapi ia bukan 

berasal dari ta’shil (kesimpulan kaidah dasar) dan buatan mereka. Hendakalah ini diketahui. 

                                                 
1 

Dia adalah Abu Muhammad Al-Hilwaniy Al Husein Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al Hudzali Al Khalal. 
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Kedua: Telah nampak bagi saya setelah (diadakan) pelacakan dan penelusuran 

terhadap ungkapan ahlul ilmi bahwa sesungguhnya mereka hanya menyebutkan kaidah itu 

dan menggunakannya untuk menguatkan penohokan beberapa macam tertentu dari 

kekafiran terhadap dien ini yang mana bahaya-bahaya fitnahnya telah bertaburan di zaman-

zaman mereka, sebagai upaya untuk mencabut dari akarnya dengan cara tarhib (penebaran 

terror) dan tanfir (membuat takut dan lari) manusia darinya dan dari orang-orangnya.  

Sehingga itu tergolong dalam jenis nash-nash ancaman (wa’id) yang boleh dilontarkan 

namun wajib mempertimbangkan syarat-syarat atau mawani’ (penghalang) di saat 

menerapkannya kepada individu-individu (mu’ayyan) sebagaimana di dalam fitnah Khalqul 

Qur’an, dan contoh-contoh yang lalu tergolong jenis ini.  Atau (mereka gunakan kaidah ini) 

untuk taghlidh (bersikap keras) dan tahdzir (penghati-hatian) dari sebagian macam-macam 

kekafiran yang nyata yang mana keengganan dari mengkafirkan pelakunya mengandung 

unsur takdzib (pendustaan) atau ‘inad (pembangkangan) yang nyata terhadap syari’at. 

Perumpamaannya seperti tawaqquf dan keengganan dari mengkafirkan Yahudi dan Nasrani 

yang telah dikafirkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan nash-nash yang mutawatir lagi 

diketahui secara pasti dalam dien kaum muslimin. Doa di antara hal ini adalah contoh yang 

akan datang dari perkataan Syaikhul Islam tentang kelompok Al-Ittihadyyah. 

Ketiga: Dan dari itu sesungguhnya landasan kaidah ini dan dalilnya yang dijadikan 

pijakan dan acuan untuknya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

 $ tΒuρ ß‰ysøg s† !$ uΖÏF≈tƒ$ t↔Î/ āωÎ) tβρ ã�Ï�≈ x6ø9 $# 

“Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang kafir.” (Al ‘Ankabut: 47) 

Dan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

ôyϑsù ãΝ n= øß r& £ϑÏΒ z>x‹Ÿ2 ’ n?tã «!$# z>¤‹x.uρ É−ô‰Å_Á9$$ Î/ øŒÎ) ÿ…çνu !% y` 4 }§ øŠs9 r& ’ Îû zΟ̈Ψyγ y_ “Yθ÷V tΒ tÌ�Ï�≈ s3 ù= Ïj9  

“Maka siapakah yang lebih dhalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah dan 

mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat 

tinggal bagi orang-orang yang kafir? (Az Zumar: 32) 

Dan dalil-dalil syar’iy lainnya yang menunjukan kekafiran orang yang mendustakan 

sesuatu yang jelas dari hukum-hukum dan hal-hal yang dikabarkan oleh syari’at ini. 

Oleh sebab itu sesungguhnya Al Qadli ‘Iyadl di dalam kitabnya Asy Syifa 2/280-281 

tatkala menukil dari Al Jahidh dan Tsumamah, klaim mereka bahwa banyak dari kalangan 

awam, wanita, orang-orang dungu dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang taqlid serta 

yang lainnya adalah tidak ada hujjah bagi Allah atas mereka, karena mereka itu tidak 

memiliki kemampuan untuk berdalil, beliau berkata: (Al Ghazali telah cenderung kepada 

pendapat yang dekat dengannya di dalam Kitab At Tafriqah, dan orang yang mengatakan hal 

ini adalah kafir berdasarkan ijma yang menyatakan kekafiran orang yang tidak 

mengkafirkan seseorang dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan setiap orang yang 

meninggalkan dien kaum muslimin atau tawaqquf perihal kekafiran mereka atau 

meragukannya. Al Qadli Abu Bakar: Karena dalil dan ijma telah sepakat terhadap kekafiran 

mereka, sehingga barangsiapa ber-tawaqquf di dalam hal itu, maka dia itu telah mendustakan 

nash. Sedangkan tawaqquf atau ragu di dalamnya dan pendustaan serta tawaqquf di 

dalamnya adalah tidak terjadi kecuali dari orang yang kafir). 
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 Dan hal serupa adalah ucapannya 2/286: (Dan oleh karenanya kami mengkafirkan 

orang yang tidak mengkafirkan orang yang menganut agama di luar Islam atau tawaqquf 

perihal kekafiran mereka atau meragukannya atau membenarkan ajaran mereka.1 Dan bila 

setelah itu dia menampakkan keislaman dan meyakininya serta meyakini bathilnya setiap 

ajaran selainnya, maka dia menjadi kafir dengan penampakkan apa yang menyelisihi hal 

itu). 

Dan isyarat beliau dengan ungkapannya “dan oleh karenanya” terhadap ucapannya 

sebelum itu: (Telah terjalin ijma atas kafirnya yang menolak nash Al Kitab). Dan 

dikarenakan “pendustaan dan pengingkaran itu tidak terjadi kecuali setelah mengetahui 

atau mengakui” maka menunjukkan terhadap hal itu dalil-dalil pengkafiran orang-orang 

yang mendustakan itu sendiri, seperti firman-Nya: 

$ tΒuρ ß‰ysøg s† !$uΖÏF≈tƒ$ t↔Î/ āωÎ) tβρ ã�Ï�≈ x6ø9 $# 

 “Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. (Al ‘Ankabut: 47) 

Sesungguhnya pengingkaran hanya disebutkan setelah datang dan sampainya ayat-

ayat dan begitu juga firman-Nya: 

ôyϑsù ãΝ n= øß r& £ϑÏΒ z>x‹Ÿ2 ’ n?tã «!$# z>¤‹x.uρ É−ô‰Å_Á9$$ Î/ øŒÎ) ÿ…çνu !% y` 4 }§ øŠs9 r& ’ Îû zΟ̈Ψyγ y_ “Yθ÷V tΒ tÌ�Ï�≈ s3 ù= Ïj9 ∩⊂⊄∪    

“Maka siapakah yang lebih dhalim Daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan 

mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat 

tinggal bagi orang-orang yang kafir?” (Az-Zumar:32) 

Dan berkenaan ini silahkan lihat Badaaiul Fawaid karya Ibnul Qayyim 4/118. 

Maka diketahuilah dengan hal itu bahwa hakikat dan tafsir kaidah ini adalah sebagai 

berikut: “Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir yang telah sampai kepadanya Nash 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang qath’iy dilalah-nya atas pengkafirannya di dalam Al-Qur’an, 

atau telah terbukti di sisinya nash Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam atas pengkafirannya 

dengan khabar (hadits) yang qath’iy dilalah-nya dengan disertai terpenuhnya syarat-syarat 

takfir dan tidak adanya mawani’ takfir di sisinya, maka ia telah mendustakan Al Kitab atau 

As-Sunnah yang tsabit, dan siapa yang mendustakan hal itu maka dia telah kafir 

berdasarkan ijma.”  

Ini adalah hakikat kaidah ini dan ini pula tafsirnya, setelah dilakukan perujukan 

terhadap dalil-dalilnya dan penelusuran penggunaan para ulama terhadapnya...2  

Dan selagi seseorang tidak menyatakan dan tidak mengakui pengetahuannya 

terhadap nash yang mengkafirkan dan penolakannya terhadap nash itu, maka tidaklah sah 

menyudutkannya dengan hal itu, dan kemudian dari sana mengkafirkannya dengan 

                                                 
1
 Perhatikan ucapan yang serupa dengan ini yaitu ucapan Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdil Wahhab di dalam Ar Rasaail Asy 

Syakhshiyyah: (Barangsiapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, 

maka dia itu kafir berdasarkan ijma) hal 213, dan beliau telah menjadikannya sebagai pembatal keislaman yang ketiga dari sepuluh yang 

beliau utarakan. 
2
 Dan sebagian orang mengarahkan kaidah ini kearah lain; yang intinya sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau orang 

musyrik, maka dia itu tidak bara’ dari kaum musyrikin, dan karenanya dia itu loyalitas penuh terhadap mereka.!!! Sedangkan (loyalitas 

penuh) ini termasuk pembatal keislaman, dan akan datang pembahasan tentang taujih (pengarahan) kaidah ke arah ini dalam kekeliruan 

takfir dengan ilzam. 
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landasan kaidah ini. Karena masalahnya saat itu telah beralih menjadi takfir dengan ilzam 

atau dengan apa yang ditimbulkan oleh keyakinan tersebut (ma-aal). Dan akan datang dalam 

kekeliruan takfir dalam ma-aal bahwa lazim suatu madzhab itu bukanlah madzhabnya, 

kecuali bila penganut madzhab itu mengetahui akan kelaziman (apa yang ditimbulkan) 

madzhabnya kemudian dia terang-terangan komitmen dengannya. Dan selagi ia jahil akan 

lazim madzhabnya atau lalai darinya, dia tidak merasakannya dan tidak memaksudnya, 

maka hal itu tidak mengharuskan dia dan tidak boleh mengilzam dia dengannya tanpa ada 

dalil. 

Kecuali hal itu dalam kekafiran yang jelas dan nyata yang telah ditetapkan dengan 

nash yang qath’iy lagi shahih dan sudah diketahui secara pasti dari dien kaum muslimin, 

seperti kafirnya orang–orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, atau orang-orang yang 

berada di atas millah selain millah Islam atau orang-orang yang lebih buruk dari itu 

sedangkan ia mengetahui keadaan mereka, sehingga pada umumnya orang yang enggan 

mengkafirkan mereka itu adalah bisa jadi orang yang mendustakan atau orang yang ragu 

akan nash yang mana Allah telah mengkafirkan dengannya, lagi dia tidak tunduk dan tidak 

mau berserah kepada-Nya, karena nash semacam itu tidak samar lagi termasuk atas orang-

orang Yahudi dan Nasrani sendiri, apa lagi atas orang Islam. Dan orang yang seperti maka 

telah kafir berdasarkan ijma. 

Adapun orang-orang yang kekafirannya adalah kufur takwil, kemudian orang enggan 

mengkafirkan mereka dikarenakan adanya isykal sebagian dalil-dalil syar’iat di sisinya, atau 

hal itu tergolong masalah-masalah yang mana orang jahil diudzur di dalalmnya karena hal 

itu tidak bisa diketahui kecuali lewat jalan hujjah risaliyyah, atau dia menolak satu nash dari 

nash syar’iat karena ketidaktahuan akannya atau karena tidak terbukti dalil itu di sisinya, 

dan macam orang lainnya dari kalangan yang tidak boleh dikafirkan kecuali setelah 

penegakkan hujjah atas mereka, diberitahu dan diberi penjelasan, maka tidak boleh 

menerapkan kaidah ini kepada orang yang masih memiliki isykal dalam mengkafirkan 

mereka, atau tawaqquf di dalamnya atau enggan mengkafirkannya, selama orang-orang yang 

tidak mengkafirkan mereka itu tergolong yang masih memiliki inti Tauhid.  

Oleh karena itu adalah termasuk kepamahaman Al Imam Abu Ubaid Al Qasim 

Ibnu Salam (224 H) dalam bab ini bahwa beliau berkata tentang Jahmiyyah: “Saya tidak 

melihat kaum yang lebih sesat dalam kekafirannya daripada mereka, dan sesungguhnya 

saya menganggap bodoh orang yang tidak mengkafirkan mereka, kecuali orang yang tidak 

mengetahui kekafiran mereka.” Dari Fatawa Syaikhul Islam (12/273). 

Dan dinisbatkan ungkapkan yang hampir serupa terhadap Al Imam Al Bukhari (256 

H) beliau berkata dalam Khalqu Af’ Aalil ‘Ibad (hal 19 No 39): “Saya telah mengamati 

ungkapan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, sungguh saya tidak melihat yang lebih 

sesat dari kekafiran mereka daripadanya (yaitu orang-orang Jahmiyyah), dan sesungguhnya 

saya menganggap bodoh orang yang tidak mengkafirkan mereka kecuali orang yang tidak 

mengetahui kekafiran mereka. 

Perhatikanlah, beliau tidak mengatakan: “Dan sesungguhnya saya (mengkafirkan 

orang yang tidak mengkafirkan mereka), namun demikian beliau mengecualikan dari tajhil 

(penganggapan bodoh) orang yang tidak mengkafirkan mereka karena tidak mengetahui 

kekafiran mereka. 
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Adapun Al Imam Ahmad sungguh telah ada darinya penggunaan wa’id (ancaman) 

dengan kaidah ini dalam risalahnya yang beliau tulis sebagai jawaban atas risalah 

Musaddad Ibnu Masrahad Al Bashriy yang di dalamnya dia bertanya kepada beliau tentang 

perselisihan dalam hal Qadar, Rafdl, I’tizal, Khalqul Qur’an dan Irja, maka datang dalam 

jawaban beliau tentang Al Qur’an ucapannya: “Ia adalah kalamullah bukan makhluk, siapa 

yang mengatakan (ia) makhluk, maka ia kafir terhadap Allah Yang Maha Agung, dan siapa 

yang tidak mengkafirkannya maka ia kafir.” dari Thabaqatul Al Hanabilah karya Abu Ya’la 

1/315. 

Dan Syaikhul Islam menuturkan darinya dalam Al Fatawa seputar hal itu dua riwayat 

dalam konteks penurunan madzhabnya dalam takfir ahlul ahwa dari kalangan Al 

Qadariyyah, Jahmiyyah dan yang lainnya. Beliau menshahihkan di dalamnya bahwa beliau 

tidak mengkafirkan dengan sandaran kaidah semacam ini, beliau berkata: “Dan darinya 

dalam pengkafiran orang yang tidak mengkafirkan ada dua riwayat, yang paling shahih dari 

keduanya adalah (bahwa) beliau tidak mengkafirkannya.” 12/260 cetakan Daar Ibnu Hazm. 

Dan sepertinya beliau memaksudkan dengan hal itu adalah sikap tidak 

mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan Jahmiyyah dan yang sebangsa dengan 

mereka, bukan penggunaan ancaman dengan kaidah itu. Sungguh engkau sudah 

mengetahui penggunaan dan pemakaian Ahmad terhadap kaidah ini seperti yang telah 

diuraikan di atas. 

Kemudian Syaikhul Islam berkata: (Dan bisa jadi sebagian mereka menjadikan 

perbedaan dalam pengkafiran orang yang tidak mengkafirkan ini adalah secara muthlaq, 

dan ini adalah kekeliruan murni). 

Seolah beliau mengisyaratkan akan pentingnya tafshil (merinci) dalam masalah ini, 

dan itulah yang menjadi hal yang pasti di sisi kami setelah penelusuran kaidah ini 

sebagaimana yang akan kau lihat. 

Dan dikarenakan mayoritas orang yang saya dengar menggunakan kaidah ini dan 

yang berhujjah dengannya dari kalangan para pemula dalam thalabul ilmi atau orang-orang 

yang ghuluw (dalam takfir), mereka itu biasanya menisbatkan kaidah tersebut kepada 

Syaikul Islam Ibnu Taimiyah atau Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, sedangkan 

sudah maklum bahwa mayoritas tulisan-tulisan Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, 

putra-putranya, cucu-cucunya, dan para pengikutnya dari kalangan para Imam dakwah 

Najdiyyah rujukan mayoritas tulisan-tulisan mereka itu –terutama dalam masalah ini– 

adalah kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. 

Oleh karena itu saya akan mengambil contoh praktik dalam menjelasan kaidah ini 

dari pemakaian-pemakaian beliau terhadapnya, sebagaimana saya akan meminta bantuan 

dengan penjelasan sebagian penjabaran-penjabaran para cucu Syaikh Muhammad Ibnu 

Abdul Wahhab terhadap ungkapan kakek mereka rahimahullah dalam masalah ini. Mudah-

mudahan hal itu memperjelas masalah ini dan menambahnya makin terang. 

Syaikhul Islam rahimahullah berkata dalam Al-Fatawa 2/83 saat beliau berbicara 

tentang Al-Ittihadiyyah Ahlu Wihdatil Wujud: Siapa yang berkata: “Sesungguhnya para 

penyembah berhala seandainya meninggalkan (ibadah kepada) berhala-berhala itu, tentulah 

mereka tidak mengetahui dari kebenaran ini seukuran apa yang mereka tinggalkan dari 

(berhala) itu”. Maka dia itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nashara. Dan siapa yang tidak 
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mengkafirkan mereka maka dia itu lebih kafir dari Yahudi dan Nashara, karena 

sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mengkafirkan para ‘Ubbadul Ashnam (para 

penyembah berhala), maka bagaimana dia menjadikan orang yang meninggalkan ‘ibadatul 

ashnam (peribadatan kepada berhala) sebagai orang yang tidak mengetahui dari kebenaran 

ini seukuran apa yang dia tinggalkan darinya?” 

Dan itu dikerenakan sesungguhnya ahlu wihdatul wujud mengatakan (semoga Allah 

menghinakan mereka) bahwa segala sesuatu itu adalah Allah, jadi berhala menurut mereka 

adalah temasuk Allah, siapa orang  yang meninggalkan peribadatan terhadapnya maka ia 

telah meninggalkan sesuatu dari kebenaran dan dari peribadatan terhadap Allah...!! 

Oleh itu Al ‘Allamah Syarafuddin Abu Muhammad Ismail Ibnu Abi Bakar Al-

Muqri Al-Yamani Asy-Syafi’iy rahimahullah, berkata dalam bantahannya terhadap Ahlul 

Hulul Wal Ittihad dan dalam penjelasan kekafiran Ibnu ‘Arabi yang tersebar dalam kitab 

Fushush-nya dan itu dalam Mundhumah Ra’iyyah beliau yang diberi judul: Al Hujjah Ad 

Dhamighah Li Rijal Al Fushush Az Zaighah”: 

  جتاسر فيها ابن الَعرَاّيب واجرتى           على اهللا فيما قال كل التجاسر
  بأّن الرب  والعبد  واحد            فريب   مربوب  بغري  تغاير :فقال

  وأنكر  تكليفا  إذ العبد   عنده              إله وعبد    فهو إنكار  جائر
  وقال حيل احلق يف كل صورة           جتّلى عليها فهي إحدى املظاهر
  وما ُخّص باإلميان فرعون وحده          لدى موته بل عّم  كل  الكوافر

بْه يا هذا  تكن  خري مؤمن            وإال فصّدقه تكن   شّر  كافر  فكذ  
  وأثىن على من مل ُجيب نوَح إذ دعا        إىل ترك ود أو سواٍع  وناسر
  ومسى  جهوال من يطاوع أمره            على تركها قول الكفور ااهر
  ويثين على األصنام خريا وال يرى        هلا عابدا  ممن  عصى أمر آمر

Ibnu ‘Arabi lancang di dalamnya dan berani 

(Menantang) Allah dalam ucapannya dengan segala kelancangan 

Dia berkata: Bahwa Rabb dan hamba itu satu 

Sehingga Rabbku adalah hamba, tidak ada perbedaan 

Dia ingkari taklif karena si hamba baginya 

Adalah Tuhan dan Hamba, ini adalah pengingkaran yang aniaya 

Dia berkata: Al Haq menyatu dalam setiap bentuk 

Dia menjelma di atasnya, maka dia salah satu fenomena 

Dan bukan hanya Fir’aun saja yang dihukumi beriman 

Saat matinya, bahkan mencakup semua orang kafir 

Maka dustakan dia wahai saudara tentu engkau jadi mu’min terbaik 

Dan kalau tidak maka benarkan dia tentulah kamu jadi kafir terburuk 



258     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

Dia (Ibnul ‘Arabi) memuji orang yang tak penuhi Nuh saat dia menyeru 

Untuk meninggalkan Wadd atau Suwa’ dan Nasr 

Dia sebut bodoh orang yang mentaati perintahnya 

Untuk meninggalkan (berhala) itu, sungguh ucapan si kafir yang terang 

Dan dia puji baik berhala-berhala itu dan ia tidak memandang hamba baginya.  

Dari golongan yang membangkang perintah yang memerintah. 

Dan ini adalah apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam tentang ucapan Al-

Ittihadiyyah, bahwa para penyembah berhala seandainya mereka meninggalkan peribadatan 

terhadapnya tentulah mereka jahil dengan hal itu....  Hingga ucapannya:  

  فإن قلت دين ابن العرايب ديننا              وتكفريه تكفرينا فالتحاذر
 
ُ
  َكفر  نفسه              وأنت الذي ألقيتها يف التهاترأقل  إنك  اآلن  امل

  فذلك  دين  غري  دين  حممد              وكفر جلوج يف الضاللة ماهر
Bila kau katakan dien Ibnu ‘Arabiy adalah dien kami 

Dan mengkafirkan dia adalah (sama) dengan mengkafirkan kami, maka waspada.  

Saya katakan sungguh kau sekarang mengkafirkan diri sendiri 

Dan kau yang menjerumuskannya dalam kebinasaan 

Karena itu adalah dien (di luar) dien Muhammad. 

Dan kekafiran nyata yang jauh terjerumus dalam kesesatan. 

 

 Ini adalah beberapa bait yang terpencar-pencar dari qashidah-nya; di nukil dari Syarh 

Nuniyyah Ibnul Qayyim karya Ahmad Ibnu Isa 1/174, dan seterusnya. Sedangkan ucapannya 

(Ibnul ‘Arabiy) ia adalah Ibnu ‘Arabi Aththaa’iy penulis Fushushul Hukmi (638 H), ditulis di 

bait itu dengan pakai alif lam dan mad karena alasan dlarurat syair. Sedangkan dalam tiga 

bait terakhirnya adalah isyarat pada kaidah yang sedang kita bicarakan atau dekat darinya. 

 Di dalamnya beliau telah menyebutkan kafirnya orang yang mengingkari 

pengkafiran Ibnul ‘Arabiy  dan menganut pahamnya. 

Beliau menegaskan hal itu serta menyebutkan kaidah dalam hal itu di sebagian 

karya-karya tulis beliau; sebagaimana yang dikatakan Al Hafidh As Sakhawi di dalam (Al 

Qaul Al Munbi ‘An Tarjamati Ibnil ‘Arabiy): (....dan Ibnul Muqriy telah berkata dalam bab 

Riddah dari kitab “Ar Raudl “mukhtashar” Ar Raudlah”; “Siapa yang bimbang dalam 

pengkafiran orang-orang Yahudi, Nasrani, Ibnu ‘Arabiy dan kelompoknya maka dia kafir,” 

dinukil dari Syarh Nuniyyah Ibnul Qayyim 1/166, dan Syaikh Muhammad Ibnu Abdil 

Wahhab menuturkannya dalam Mufidul Mustafid Fi Kufri Tarakit Tauhid. Dan ini berdasarkan 

atas apa yang disebarkan oleh Ibnu Arabiy dalam kitab-kitabnya berupa ucapan-ucapan 

yang keji dan kekafiran-kekafiran yang nyata. Kita memohon keselamatan dan ‘afiyah 

kepada Allah. 
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Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan juga pengkafiran Ibnu 

Arabiy oleh banyak ulama, dan beliau berkata: Inilah, dan ia itu adalah lebih dekat kepada 

Islam dari pada Ibnu Sab’in dan dari pada Al Qaunawi, At Tilimsaniy dan orang-orang yang 

seperti dia dari kalangan para pengikutnya. Bila saja yang paling dekat (kepada Islam) ini 

adalah memiliki kekafiran yang mana ia adalah lebih dahsyat dari kekafiran Yahudi dan 

Nasrani, maka bagaimana gerangan dengan mereka yang lebih jauh dari Islam? Sedangkan 

saya tidak menuturkan seperpuluh dari kekafiran yang mereka sebutkan,” Majmu Al-Fatawa 

2/85. 

Adapun di atas ajaran apa Ibnu ‘Arabiy ini meninggal dunia, maka sungguh dalam 

hal itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah bersikap tawaqquf dalam banyak tempat dari 

fatwa-fatwanya. Beliau berkata 2/284 setelah menuturkan ungkapan-ungkapan kufur Al 

Ittihadiyyah..... (Dan makna-makna ini seluruhnya adalah ucapan penulis Al Fushush, dan 

Allah ta’ala lebih mengetahui akan kondisi di atas apa orang ini mati??) Dan lihat juga hal 

serupa 2/91 Cetakan Daar Ibni Hazm. 

Perhatikan ucapan Syaikhul Islam ini beserta ucapannya yang lalu tentang Ibnu 

‘Arabi, sesungguhnya itu mengenalkan kepadamu sikap wara’ para imam panutan itu dalam 

hukum takfir terutama saat ihtimal (tidak jelas) atau ketidakjelasan khatimah dan akhir usia. 

 Dan kita kembali pada nukilan-nukilan kita darinya dalam kaidah orang yang tidak 

mengkafirkan orang kafir. Di mana beliau berkata setelah menjelaskan bahwa orang-orang 

Wihdatul Wujud itu lebih buruk dalam ungkapan mereka bahwa segala sesuatu itu adalah 

Allah, dan lebih keji daripada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih saja 

dia adalah Allah...!! Maha suci Allah dari apa yang dikatakan orang-orang dhalim itu. 

             Beliau berkata: (Dan oleh sebab itu mereka mengakui orang-orang Yahudi dan 

Nasrani di atas apa yang mereka yakini, dan mereka menjadikan (orang-orang Yahudi dan 

Nasrani) itu di atas kebenaran sebagaimana mereka menjadikan para penyembah berhala itu 

juga di atas kebenaran. Sedangkan masing-masing dari (keyakinan keyakinan) ini adalah 

tergolong kekafiran terbesar. Siapa orangnya yang berbaik sangka terhadap mereka dan dia 

mengaku tidak mengetahui keadaan mereka, maka dia (mesti) diberitahu keadaan mereka,  

kemudian kalau dia tidak menyelisihi mereka dan tidak menampakkan pengingkaran 

terhadap mereka, dan kalau tidak maka dia digolongkan dengan mereka serta dijadikan 

bagian dari mereka. Adapun orang yang berkata: Ungkapan mereka itu memiliki takwil 

yang selaras dengan syari’at, maka sesungguhnya dia tergolong tokoh dan pimpinan 

mereka, karena sesungguhnya dia bila memang cerdik maka sungguh dia itu mengetahui 

kebohongan dirinya sendiri dalam apa yang dia katakan, dan bila dia meyakini hal ini secara 

bathin dan dhahir maka dia itu lebih kafir dari orang-orang Nasrani. Orang yang tidak 

mengkafirkan mereka itu dan justeru menjadikan takwil bagi ucapan mereka itu, maka dia 

sangat jauh dari mengkafirkan orang-orang Nasrani dengan sebab (ajaran) trinitas dan 

ittihad, Wallahu’alam) 2/86 Cetakan Daar Ibni Hazm. 

 Dan berkata juga: (Dan ucapan-ucapan mereka itu lebih buruk dari ucapan-ucapan 

Nashara, dan di dalamnya terdapat kontradiksi yang sejenis dengan apa yang ada di dalam 

ungkapan-ungkapan Nashara, dan oleh karenanya mereka berpendapat Al Hulul dan 

terkadang Al Ittihad dan terkadang juga berpendapat Al Wihdah, sesungguhnya ia adalah 

madzhab yang kontradiksi dengan sendirinya, oleh karenanya mereka membuat pengkaburan 
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(talbis) atas orang yang tidak memahaminya, ini semuanya adalah kekafiran secara bathin 

dan dhahir dengan ijma setiap muslim, dan orang yang ragu akan kekafiran mereka setelah 

mengetahui pendapat mereka dan mengetahui dienul Islam, maka dia kafir seperti orang 

yang ragu akan kekafiran Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin). 2/223 

Dan dari contoh ini dengan ketiga tempatnya maka kita bisa mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Pertama: Sesungguhnya Syaikhul Islam menggunakan kaidah ini dengan lafadh-

lafadh yang berdekatan, terkadang global dan terkadang dengan rincian. 

Beliau berkata: (Orang yang tidak mengkafirkan mereka maka dia lebih kafir dari 

Yahudi dan Nashara) 

Dan berkata: (Siapa orangnya yang berbaik sangka terhadap mereka dan dia 

mengaku tidak mengetahui keadaan mereka, maka dia (mesti) diberitahu keadaan mereka, 

kemudian kalau dia tidak menyelisihi mereka dan tidak menampakkan pengingkaran 

terhadap mereka, dan kalau tidak maka dia digolongkan dengan mereka serta dijadikan 

bagian dari mereka.  Adapun orang yang berkata: “ungkapan mereka itu memiliki takwil 

yang selaras dengan syari’at” maka sesungguhnya dia tergolong tokoh dan pimpinan 

mereka) 

Dan berkata: (Dan orang yang ragu akan kekafiran mereka setelah mengetahui 

pendapat mereka dan mengetahui dienul Islam, maka dia kafir seperti orang yang ragu akan 

kekafiran Yahudi dan Nashara) “Maka wajib menafsirkan apa yang global dari hal itu dan 

memahaminya sesuai dengan apa yang dirinci, karena perkataan beliau itu sebagaimana 

yang nampak adalah tentang satu masalah yang sama. 

Kedua: Sesungguhnya beliau menggunakan kaidah ini dalam kekafiran yang beliau 

sifati bahwa itu (dhahir dengan ijma setiap muslim) dan (masing-masing dari keyakinan-

keyakinan) itu tergolong kekafiran terbesar) bahkan (ia lebih kafir dari Yahudi dan Nashara) 

dan (lebih buruk dari ungkapan orang-orang Nasrani).  Karena orang-orang Nasrani mereka 

itu memegang Aqidah Hululullah dan penyatuan-Nya dengan sosok Al-Masih, adapun 

mereka kaum Hululiyyah dan Ittihadiyyah sungguh telah menjadikan wujud seluruhnya 

dengan benda matinya, hewan-hewannya, benda-benda kotornya, orang-orang kafirnya, 

dan orang-orang durjananya (adalah) termasuk (bagian) Dzat Allah. Maha suci Allah dari 

apa yang dikatakan orang-orang dhalim itu. Dan oleh karenanya Syaikhul Islam berkata: 

(orang yang tidak mengkafirkan mereka maka ia sangat jauh dari mengkafirkan Yahudi dan 

Nashara dengan sebab trinitas dan ittihad) dan ( orang yang ragu akan kekafiran mereka 

adalah seperti orang yang ragu akan kekafiran Yahudi dan nashara). 

Ketiga: Kemudian meskipun beliau menyebutkan bahwa kekafiran orang-orang 

tersebut dan ucapan-ucapan mereka itu lebih buruk dan lebih kafir dari kekafiran Yahudi, 

dan Nashara, namun engkau melihat beliau tidak menetapkan kaidah ini kecuali dengan 

batasan penting yang wajib atas orang yang menggunakannya dan menisbatkannya kepada 

beliau untuk menjaga dan memperhatikan batasan itu, yaitu bahwa orang yang enggan 

mengkafirkan mereka itu dari kalangan orang yang mengetahui keadaan mereka dan rincian 

pendapat-pendapat mereka yang kufur lagi keji. 
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 Dan di sini saya ingatkan engkau dengan ungkapan Abu Zar’ah dan Abu Hatim Ar-

Razi yang lalu dalam takfir orang yang mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah makhluk, yang 

mana keduanya mensyaratkan sebelum mengkafirkan orang yang ragu akan kekafirannya, 

yaitu dia itu tergolong dari kalangan orang yang paham dan mengetahui kekafiran mereka. 

 Sedangkan perkataan Syaikhul Islam adalah sejalan dengan itu seperti yang engkau 

lihat, mereka itu mengambil dari sumber yang sama. Syaikhul Islam berkata: Dan bila (ia 

mengakui bahwa ia tidak mengetahui keadaan mereka, maka ia (mesti) dikasih tahu 

keadaan mereka) dan itu sebelum menerapkan kaidah ini dan mengkafirkan orangnya, 

kemudian bila ia bersikukuh (di atas pendiriannya) setelah itu, maka ia digolongkan dengan 

mereka.... Dan beliau berkata: (siapa yang ragu akan kekafiran mereka setelah mengetahui 

pendapat mereka dan (setelah) mengetahui dienul Islam maka dia (kafir).  Di sini beliau 

menambahkan dan mensyaratkan di samping mengetahui pendapat mereka yaitu 

mengetahui dienul Islam. Sehingga keluar dengannya dari penggunaan beliau akan kaidah 

ini orang yang baru masuk Islam atau yang semisalnya dari kalangan orang yang diudzur 

karena kejahilannya dengan sebab tidak adanya kesempatan untuk mencari tahu. 

 Dan dalam uraian ini ada penyelesaian yang cukup bahwa beliau tidak menerapkan 

kaidah ini yang mana biasanya tidak digunakan keculai pada macam kekafiran yang paling 

nampak kecuali setelah penegakkan hujjah, pemberitahuan dan penjelasan kebenaran, 

sehingga tidak dikafirkan lewat jalan kaidah ini kecuali orang yang mendustakan atau orang 

yang enggan dari menerima nash shahih yang qath’iy dilalah-nya, dan oleh karena itu beliau 

memberikan batasan (dengan mengetahui dienul Islam). Dan dalam kekafiran nyata yang 

tidak ada ihtimal, oleh kerena itu beliau memberi batasan yaitu (mengetahui pendapat 

mereka) yang keji yang mana ia lebih busuk dari pendapat orang-orang Nasrani. 

Beliau telah mengudzur orang yang tidak mengkafirkan mereka di sini karena dua 

kejahilan, jahil akan dalil syar’iy dan jahil akan realita.1 

 Sesungguhnya si mufti atau orang yang berbicara atas nama Tuhan semesta alam 

tidak mungkin mendapatkan hal itu dan tidak bisa mencapai kebenaran dengannya kecuali 

dengan cara menggabungkan antara dua pengetahuan atau dua ilmu, mengetahui dalil atau 

hukum Allah dalam hal itu, dan ini adalah yang diisyaratkan dengan ungkapannya: 

(mengetahui dienul Islam), dan mengetahui hakikat realita atau pendapat yang ditanyakan 

tentangnya, dan inilah yang diisyaratkan dengan ucapannya: (mengetahui ucapan mereka) 

serta ucapannya dan bila (ia mengaku bahwa ia tidak mengetahui keadaan mereka maka ia 

(mesti) diberitahu tentang keadaan mereka). 

 Dan kejahilan akan salah satu dari dua hal ini menghalangi dari tercapainya 

kebenaran dan merintangi dari berbicara atas nama Rabbul ‘alamin, karena saat itu si 

pembicara adalah menandatangani dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Oleh sebab 

itu beliau rahimahullah berkata di muqaddimah fatwanya tentang Tattar dan pasukan-

pasukannya yang mengaku Islam: (Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, ya wajib memerangi 

                                                 
1 

Perhatikan...! Ini buat orang yang tidak mengkafirkan mereka saja. Adapun orang yang di samping itu juga melegalkan kekafiran mereka 

atau membela-bela kekafiran itu, maka dia tidak termasuk dalam pengudzuran ini, dan sungguh beliau telah berkata tentang orang ini 

sebagaimana yang ada di atas (Dan adapun yang berkata: “Ucapan mereka itu memiliki takwil yang selaras dengan syari’at maka 

sesungguhnya ia tergolong tokoh dan pimpinan mereka). 
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mereka itu dengan landasan Kitabullah, Sunnah, Rasul-Nya dan kesepakatan para imam 

kaum muslimin. Dan ini berlandaskan atas dua dasar: 

Pertama: Mengetahui keadaan mereka 

Kedua: Mengetahui hukum Allah buat orang seperti mereka. 

 Dan murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullah berkata seraya menjelaskan hak itu 

dalam A’lamul Muwwaqin 1/87-88: Mufti dan hakim tidak memungkinkan dari berfatwa dan 

memutuskan dengan kebenaran kecuali dengan dua macam dari pemahaman: 

Salah satunya: Paham akan waqi’ (realita) memahaminya dan istinbath ilmu hakikat 

apa yang terjadi dengan qarinah-qarinah, tanda-tanda dan ciri-ciri sehingga ia menguasai 

ilmunya akan hal itu. 

Kedua: Memahami apa yang wajib (diputuskan) pada waqi’ tersebut, yaitu paham 

akan hukum Allah yang Dia putuskan dengannya di dalam Kitab-Nya atau lewat lisan 

Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk waqi’ ini. Kemudian menerapkan salah satunya 

pada yang lainnya. 

 Dan sebagai tambahan penjelasan dan penguatan hal ini, saya nukilkan ke hadapan 

engkau pernyataan-pernyataan Syaikhul Islam rahimahullah yang tegas tentang pengudzuran 

orang-orang yang jahil akan hakikat madzhab kaum Al Itthihadiyah itu dan sikapnya tidak 

menerapkan apa yang dikandung oleh kaidah ini berupa ancaman takfir terhadap orang 

yang tidak mengkafirkan mereka dari kalangan orang-orang jahil, kecuali setelah 

penegakkan hujjah atas mereka dan engkau sudah mengetahui bahwa yang dimaksud 

dengan penegakkan hujjah di sini: Adalah memberitahu akan kekafiran pendapat-pendapat 

Al-itthihadiyyah dan apa yang dikandungnya berupa kekafiran yang nyata, serta 

memberitahukan kepada mereka penentangan (pendapat-pendapat) itu terhadap dienul 

Islam, bila memang mereka itu tergolong orang yang tidak mengetahui hal itu, seperti orang 

yang baru memeluk Islam. 

 Beliau rahimahullah berkata dalam Al-Fatawa juga: (ungkapan-ungkapan mereka itu 

dan yang serupa dengannya, bathinnya lebih dahsyat kekafirannya dan ilhad-nya daripada 

dhahirnya, karena sesungguhnya dhahirnya bisa saja dikira termasuk jenis ucapan para 

syaikh yang ‘arif ahlut tahqiq wat tauhid, dan sedangkan bathinnya adalah lebih dahsyat 

kekafiran, kedustaan dan kebodohannya daripada ucapan Yahudi, Nashara, dan ‘Ubaddul 

Ashnam. Maka setiap orang yang mengetahui bathin madzhab ini dan dia menyetujui 

mereka atas paham itu maka dia telah menampakkan kekafiran dan ilhad, dan adapun 

orang-orang yang jahil yang berbaik sangka terhadap ucapan mereka dan tidak memahami 

mereka itu dan meyakini bahwa ucapannya itu tergolong jenis ucapan para syaikh yang ‘arif 

yang berbicara dengan perkataan yang benar yang tidak dipahami oleh banyak orang, maka 

mereka itu (sungguh) engkau mendapatkan pada (diri) mereka itu keislaman, keimanan, 

dan mutaba’ah terhadap Al Kitab dan As-Sunnah sesuai dengan iman mereka yang bersifat 

taqlid, dan engkau mendapatkan pada diri mereka (sikap) ikrar (pengakuan) terhadap 

mereka itu dan (sikap) berbaik sangka terhadapnya serta sikap penerimaan terhadap mereka 

sesuai dengan kebodohan dan kesesatan mereka itu, sedangkan tidak terbayang ada yang 

memuji terhadap mereka itu kecuali orang kafir murtad atau jahil yang sesat) 1/222. 
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 Dan berkata juga: (Dan siapa yang berkata bahwa ucapan mereka itu memiliki 

rahasia yang tersembunyi bathin kebenaran, serta bahwa itu tergolong haqaiq yang tidak 

diketahui kecuali oleh orang-orang khusus dari orang-orang khusus makhluk ini, maka ia 

itu salah satu dari dua orang, bisa jadi ia itu tergolong tokoh-tokoh zanadiqah ahlul ilhad wal 

muhal (kafir), dan bisa jadi dia itu tergolong kibar ahli jahli wadldlalal. Adapun si zindiq maka 

wajib dibunuh sedangkan si jahil maka mesti diberitahu hakikat masalah ini, kemudian bila 

dia bersikukuh di atas keyakinannya yang bathil ini setelah tegaknya hujjah atas dia maka 

wajib dibunuh) 2/230  dan lihat juga yang hampir serupa 2/85. 

 Dan begitulah bila engkau menelusuri penerapan para ulama terhadap kaidah ini 

maka pasti engkau mendapatkannya di atas jalur ini pada umumnya.  Dan berikut ini 

beberapa contoh yang ada di sisi saya: 

∗ Al-Qadli ‘Iyadl menukil dari Muhammad Ibnu Sahnun ucapannya: (para ulama) 

berijma bahwa orang yang menghina Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lagi meremehkan 

beliau adalah kafir, dan ancaman berlaku atasnya dengan berupa adzab Allah baginya, 

serta vonisnya menurut umat ini adalah dibunuh, sedangkan orang yang ragu akan 

kekafirannya dan (akan) adzabnya adalah kafir. Asy-Syifa 2/215-216, dan Syaikhul 

Islam menyebutkannya dalam Ash Sharim hal 4 

∗ Perhatikan ucapan tadi tentu engkau melihatnya sejalan dengan apa yang telah kami 

utarakan lagi tidak keluar darinya. 

∗ Menghina Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana yang disebutkan oleh 

Muhammad Ibnu Sahnun adalah kekafiran dengan ijma para ulama, dan Syaikhul Islam 

telah menukil ijma atas hal itu dalam Ash Sharim Al Maslul dari Imam Ishaq Ibnu 

Rahwiyah, dan hal itu dihikayatkan oleh banyak ulama.... Lihat masalah pertama hal 3 

dst. 

 Sebagaimana Syaikhul Islam menetapkan dalam Ash-Sharim Al-Maslul juga bahwa 

kemurtaddan orang yang menghina Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah riddah 

mughalladhah dan zaidah (berlipat).  Lihat 297 dan yang lainnya.  Dan sesungguhnya dalam 

hinaan itu terkandung sikap menyakiti Allah, Rasul-Nya  shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

hamba-hamba-Nya yang mukmin, yang mana itu tidak ada dalam kekafiran lain dan 

muhArabah (lihat hal 294 dll) dan bahwa hinaan itu lebih dahsyat dari kekafiran dan 

kemusyrikan Yahudi dan Nashara yang dibiarkan di atas ajarannya di Daarul Islam dengan 

syarat bayar jizyah. Dan mereka (Yahudi dan Nashara) dan yang lainnya tidak dibiarkan 

atas hinaan terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sama sekali.  Lihat hal 246 dst. 

 Ada yang perlu diingatkan bahwa penuturan kaidah tersebut di sini hanyalah dalam 

hinaan dan peremehan yang jelas, bukan dalam lontaran-lontaran yang masih ihtimal (ada 

kemungkinan lain) lagi tidak sharih, dengan dalil apa yang telah kami utarakan kepadamu 

dalam nukilan-nukilan yang lalu berupa sikap teliti para ulama dan di antaranya Al-Qadli 

‘Iyyad pemilik nukilan di atas, dan sikap hati-hati mereka serta perselisihannya dalam 

pengkafiran orang yang muncul darinya ucapan yang ihtimal dalam hal ini, juga sikap 

perincian mereka sebelum melakukan pengkafiran dengan ungkapan-ungkapan yang 

mengandung ihtimal dan pengamatan mereka akan tujuan, qarinah, dan ‘urf (kebiasaan).  

Semua itu dalam mengkafirkan pemilik ucapan yang masih ihtimal!! Maka apa gerangan 

dengan takfir orang yang tidak mengkafirkannya...? 
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 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al Fatawa 35/98 saat berbicara 

tentang kelompok Daarwiz (Kekafiran mereka itu termasuk hal yang tidak diperselisihkan 

oleh kaum muslimin tentangnya, bahkan siapa yang ragu akan kekafiran mereka maka dia 

kafir seperti mereka, mereka itu tidak seperti ahlul kitab dan kaum musyrikin, namun 

mereka itulah orang-orang kafir yang sesat sehingga sembelihan mereka itu tidak boleh 

dimakan...) 

 Perhatikan bagaimana beliau menyebutkan sebelum penggunaan kaidah tersebut 

bahwa kekafiran mereka itu termasuk hal yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin 

tentangnya. Dan beliau menuturkan bahwa mereka itu tidak seperti ahli kitab, yaitu bahwa 

mereka itu lebih buruk dari ahli kitab. Sungguh beliau menyebutkan dalam tempat bahasan 

itu bahwa mereka itu mempertuhankan (Al Hakim) Al ‘Ubaidiy dan mereka menamakannya 

(Al-Bari Al-’Allam) dan bahwa mereka itu (termasuk dari kalangan Qaramithah Bathiniyyah 

yang mana mereka itu lebih kafir daripada Yahudi, Nashara, dan kaum musyrikin Arab) 

 Ini selaras dengan apa yang telah kami uraikan kepadamu... Maka silahkan qiyaskan 

kepadanya, insya Allah engkau menggapai kebenaran.  Dan beliau berkata dalam Ash-

Sharim Al-Maslul 586-587 dalam rincian bahwa bahasan tentang orang yang mencela para 

sahabat: (Dan adapun orang yang menyertakan dengan celaannya itu klaim bahwa Ali 

adalah Ilah (Tuhan) atau bahwa ia itulah Nabi, dan hanya saja jibril salah dalam 

menyampaikan risalah, maka ini tidak ada keraguan akan kekafirannya, bahkan tidak ada 

keraguan akan kekafiran orang yang tawaqquf dalam mengkafirkannya.1 

 Dan begitu juga orang yang mengklaim di antara mereka bahwa Al-Qur’an kurang 

darinya beberapa ayat dan disembunyikan, atau mengklaim bahwa Al-Qur’an itu memiliki 

penakwilan-penakwilan bathin yang menggugurkan amalan-amalan yang disyari’atkan, dan 

yang lainnya, dan mereka itu dinamakan Al-Qaramithah dan Bathiniyyah dan di antaranya 

At-Tanasukhiyyah.  Mereka itu tidak di perselisihkan perihal kekafiran mereka.   

Dan adapun orang yang mencela mereka (para sahabat) dengan celaan yang tidak 

mencoreng keadilan dan dien mereka, seperti menuduh sebagian mereka dengan tuduhan 

bakhil atau penakut atau kurang ilmu atau tidak zuhud dan tuduhan lainnya, maka orang 

seperti inilah yang berhak untuk diberi pelajaran dan sangsi, dan kami tidak memvonis dia 

kafir dengan sekedar itu, dan atas inilah perkataan orang yang tidak mengkafirkan mereka 

dari kalangan ahlul ilmi ditafsirkan. Dan adapun orang yang melaknat dan mencerca begitu 

saja, maka ini masih ada perselisihan di antara para ulama, karena perbuatan ini masih 

mengandung dua kemungkinan. Dan adapun orang yang melampaui hal itu sampai ia 

mengklaim bahwa mereka itu murtad sepeninggal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

kecuali beberapa orang saja yang tidak sampai sekian belas orang atau bahwa mereka itu 

fasik seluruhnya, maka ini tidak diragukan lagi kekafirannya karena dia mendustakan apa 

yang telah ditegaskan Al-Qur’an dalam banyak tempat, berupa ridla (Allah) terhadap 

mereka dan pujian-Nya kepada mereka bahkan orang yang ragu akan kekafiran orang 

semacam ini, maka kekafirannya adalah sudah pasti, karena sesungguhnya kandungan2 

                                                 
1
 Dan serupa dengan itu apa yang disebutkannya dalam Al Iqnaa’ dari beliau bahwa beliau berkata: (Siapa yang menyeru Ali Ibnu Abi Thalib 

maka dia kafir dan bahwa orang yang ragu akan kekafirannya maka dia kafir) sebagaimana apa yang ada dalam Mufidul Mustafid Fi Kufri 

Tarikit Tauhid karya Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab. 
2
 Perhatikan sesungguhnya beliau rahimahullah di sini berbicara tentang kandungan ucapan ini, yaitu isinya, maknanya dan hakikatnya dan 

bukan tentang lazimnya yang bisa jadi mereka tidak komitmen dengannya, sebagaimana yang akan datang. 
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pendapat ini bahwa para pembawa Al-Kitab dan As-Sunnah adalah orang-orang kafir atau 

fasik dan bahwa ayat ini:  

öΝ çGΖä. u�ö� yz >π ¨Βé& ôMy_Ì�÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9  

“Kalian adalah sebaik-baiknya ummat yang dikeluarkan untuk manusia,” (Ali ‘Imran: 110)  

Sedangkan umat terbaik adalah generasi pertama, adalah berarti bahwa seluruhnya orang-

orang kafir atau fasik. Dan juga kandungan pendapat ini bahwa ummat ini adalah ummat 

paling buruk, serta bahwa para pendahulu umat ini adalah merekalah yang paling buruk.  

Dan kekafiran orang (yang berpendapat seperti) ini adalah tergolong sesuatu yang diketahui 

secara pasti dari dien Al-Islam...) Hingga beliau berkata: (dan secara umum bahwa di antara 

golongan-golongan para pencela itu ada orang yang tidak ragu lagi akan kekafirannya, di 

antara mereka ada yang tidak divonis kafir, dan di antara mereka ada orang yang masih 

ngambang tentang statusnya....) 

Dan saya cukupkan dengan ini agar saya menyimpulkan apa yang telah lalu, maka 

saya katakan: 

Sesungguhnya kaidah ini digunakan untuk menguatkan kekafiran yang nyata lagi 

jelas yang mana ia seperti kekafiran Yahudi dan Nashara atau bahkan lebih dahsyat dan 

lebih jelas, sehingga orang yang enggan dari mengkafirkan mereka itu adalah seperti orang 

yang mendustakan nash syar’iy yang qath’iy dilalah-nya, sedangkan orang seperti ini adalah 

kafir dengan dasar ijma. Dan dari sini engkau mengetahui rahasia dalam penyebutan ijma 

yang dilakukan oleh para ulama seperti Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab dan yang 

lainnya saat mereka menggunakan kaidah ini. 

Namun dengan semua ini, maka tidak boleh dikafirkan dengan jalan kaidah ini 

orang yang enggan mengkafirkan mereka dari kalangan kaum muslimin yang bodoh, 

kecuali setelah penegakkan hujjah atasnya dengan cara mengetahui keadaan mereka, dan 

dengan cara mengetahui penentangan ungkapan-ungkapan tersebut terhadap dien Islam 

bila memang ia tergolong orang yang tidak mengetahui hal itu seperti orang yang baru 

masuk Islam. 

 Dan atas dasar ini maka mungkin dikatakan bahwa kaidah ini dengan apa yang 

dikandungnya berupa ancaman takfir bagi orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, 

statusnya adalah status seluruh nash-nash ancaman dalam penggunaan-penggunaan para 

ulama. Mereka melontarkan ucapan begitu saja dalam kaidah ini bila perkataannya itu 

bersifat umum terhadap kelompok-kelompok, ajaran-ajaran, ungkapan-ungkapan, dan 

keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari manhaj ahlussunnah, akan tetapi saat 

menerapkan kaidah ini terhadap orang-orang (mu’ayyan) maka harus melihat terpenuhinya 

syarat-syarat takfir dan tidak adanya mawani’. Sikap para ulama ini adalah sama dengan apa 

yang mereka lakukan dengan nash-nash wa’id (ancaman), dan oleh karena itu sangat penting 

sekali di sini saya mengingatkan terhadap pernyataan Syaikhul Islam perihal pentingnya 

membedakan antara takfir muthlaq dengan takfir mu’ayyan, baik dalam memahami perkataan 

syar’i atau saat mengambil dan menggunakan perkataan para imam, karena pentingnya 

menghubungkan hal itu dengan kaidah ini.  

Beliau rahimahullah:  (Dan hakikat masalahnya sesungguhnya mereka telah terkena 

dalam lafadh-lafadh umum yang ada dalam perkataan para imam sebagaimana orang-orang 
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terdahulu terkena dengan lafadh-lafadh umum yang ada dalam nash-nash syar’i, setiap kali 

mereka melihat mereka berkata siapa yang mengatakan begini maka dia kafir, maka si 

pendengar meyakini bahwa lafadh ini mencakup setiap orang yang menyatakannya dan 

mereka tidak mentadaburi bahwa takfir itu memiliki syarat-syarat dan mawani’ yang 

terkadang tidak terpenuhi pada diri orang mu’ayyan dan sesungguhnya takfir muthlaq itu 

tidak memastikan takfir mu’ayyan kecuali bila syarat-syaratnya ada dan mawani’-nya tidak 

ada. Hal ini dibuktikan bahwa Imam Ahmad dan seluruh imam yang melontarkan kaidah 

umum ini mereka tidak mengkafirkan mayoritas orang yang mengucapkan perkataan ini 

secara mu’ayyan). dari Al-Fatawa dan ini telah lalu. 

Dan dari itu maka tidak sah tasalsul (sambung-menyambung lagi merekatkan) yang 

dilakukan oleh banyak Ahlul Ghuluw pada kaidah ini, bila saja orang-orang yang (paling 

terdahulu) menggunakan kaidah ini tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan Al-

Ittihadiyyah dan yang lainnya secara mu’ayyan kecuali setelah penegakan hujjah, maka 

apalagi lebih utama mereka itu tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan mereka 

dan begitulah seterusnya. Sedangkan tasalsul yang sangat tercela ini digunakan oleh 

sebagian orang-orang ahlul ghuluw yang sangat jahil terhadap orang-orang yang menyelisihi 

mereka dalam hal takfir dengan hal-hal yang muhtamal (banyak kemungkinan), takfir dengan 

ma-aal, takfir dengan masalah-masalah khafiyah dan yang lainnya yang tergolong masalah-

masalah yang musykil. Dan engkau telah melihat syarat-syarat yang disebutkan oleh para 

ulama yang melontarkan kaidah ini dalam kekafiran seperti kekafiran Yahudi dan Nashara 

atau lebih dahsyat. Bila ini sikap ketat dan kehati-hatian mereka dalam awal rentetan dan 

dasarnya, maka tidak ragu lagi bahwa kehati-hatian dan sikap keras mereka akan lebih 

dahsyat dan lebih besar dalam takfir orang orang yang datang setelahnya dari kalangan 

orang yang tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan mereka dan orang yang 

tidak mengkafirkan orang yang mengkafirkan mereka hingga akhir apa yang direntetkan 

oleh para ghulah, dan tidak ragu lagi bahwa ini lebih sulit dan lebih sulit... akan tetapi kalau 

itu disertai dengan hawa nafsu maka ia adalah hal yang mudah. 

Dan setelah itu, bila engkau telah memahami apa yang telah lalu maka pastilah 

menjadi sesuatu yang engkau ketahui bahwa tidaklah masuk akal setelah ini semua 

penggunaan kaidah ini dan penerapannya terhadap orang yang enggan mengkafirkan 

sebagian orang-orang yang mengaku Islam dari kalangan yang telah tegak di sisinya untuk 

tidak mengkafirkan mereka itu sebagian dalil-dalil yang bertentangan yang dia duga sebagai 

mawani’ (penghalang-penghalang) takfir atau syubhat-syubhat yang merintangi dia dari 

memahami sebagian nash. 

Seperti orang-orang yang meninggalkan shalat, sesungguhnya orang yang tidak 

mengkafirkannya meskipun dia itu keliru akan tatapi dia itu tidak menginkari dalil-dalil 

yang shahih yang menghukumi kafirnya orang yang meninggalkan shalat, justru dia 

mengimani dan membenarkannya namun dia mentakwilnya dengan syirik ashgar atau 

mengkhususkan bagi orang yang mengingkari (wajibnya) shalat bukan sekedar 

meninggalkannya karena malas karena adanya pertentangan dhahir sebagian nash-nash 

yang lain bersamanya, seperti hadits: 

ومن مل يأيت ن فليس له عند اهللا عهد إن شاء عذبه وإن  :وفيه قوله.. مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد( 
 رواه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي وغريهم). شاء غفر له 
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(Lima shalat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya....” Dan di dalamnya ada sabdanya: 

“Dan siapa yang tidak mendatangkannya maka dia tidak memiliki jaminan di sisi Allah, bila Dia 

menghendakinya maka Dia mengadzabnya dan bila Dia menghendakinya maka Dia 

mengampuninya...). Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud An Nasai dan yang lainnya.  

Serta dalil-dalil lainnya yang digunakan sebagai hujjah oleh mereka, dan ulama yang 

berpendapat seperti ini banyak, seperti di antaranya adalah imam-imam masyhur seperti 

Malik, As Syafi`i dan yang lainnya yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan 

shalat karena malas. Dan kami tidak pernah mendengar seorangpun dari kalangan yang 

menyelisihi mereka, yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan shalat, seperti 

Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, Abdullah Ibnul Mubarak, Ishaq Ibnu Rahwiyah 

dan yang lainnya, (tidak pernah kami dengar) mereka mengkafirkan ulama-ulama tadi 

seraya menerapkan kaidah (Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir) 

terhadap mereka, apalagi dari mengurutkannya kemudian mereka mengkafirkan orang 

yang tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan 

mereka!!! 

Dan begitu juga perselisihan mereka dalam rukun-rukun Islam yang sesudahnya. 

Dan seperti hal ini adalah perselisihan para sahabat tentang Ibnu Shayyad, apakah dajjal 

atau bukan, padahal sesungguhnya dajjal tidak ragu lagi akan kekafirannya, namun 

demikian para sahabat satu sama lain tidak saling mengkafirkan. 

Dan sebagian ulama memasukan dalam hal ini apa yang Allah sebutkan berupa 

perselisihan para sahabat tentang sekelompok orang dari kalangan munafiqin, Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

* $ yϑsù ö/ä3 s9 ’Îû tÉ) Ï�≈ oΨçRùQ$# È ÷ tFy∞Ïù ª!$# uρ Νåκ|¦x.ö‘r& $ yϑÎ/ (# þθç7|¡ x. 4 tβρ ß‰ƒ Ì�è? r& βr& (#ρ ß‰ôγ s? ôtΒ ¨≅ |Êr& ª!$# ( tΒuρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª!$# n= sù y‰Åg rB …çµ s9 

Wξ‹Î6 y™ ∩∇∇∪     

“Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, 

padahal Allah membalikan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu 

bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang sudah disesatkan Allah? Barangsiapa yang 

disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk ) kamu.” (An 

Nisa: 88). 

Namun demikian salah satu golongan tidak mengkafirkan golongan lain yang menyelisihi 

mereka dalam hal orang-orang munafik itu. 

 Dan di antaranya juga tawaqquf Umar Al Faruq tentang status orang yang menolak 

membayar zakat, Ash Shiddiq berazam untuk memerangi mereka, dan nanti akan datang, 

sungguh masalah ini telah menjadi isykal atas Umar radliyallahu ‘anhu dikarenakan mereka 

itu mengucapkan Laa ilaaha illallaah. Namun demikian Ash Shiddiq tidak mengkafirkannya, 

dan justru membuka syubhat itu dan menjelaskan kebenaran terhadap Umar. Dan tidak 

boleh dikatakan bahwa kasus ini tidak layak dituturkan di sini, karena yang menjadi isykal 

Umar itu hanyalah sikap memerangi mereka bukan takfirnya, dan ini dikarenakan setiap 

orang mengetahui bahwa qital yang diserukan oleh Ash Shiddiq dan sikap beliau terhadap 

mereka itu adalah qital riddah bukan qital bughat atau yang lainnya, dan inilah yang menjadi 

isykal bagi Umar radliyallahu ‘anhu. 
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 Dan seperti ini pula adalah perselisihan salaf dalam takfir sebagian orang-orang 

dhalim dan thaghut dari kalangan penguasa atau yang lainnya, seperti perselisihan mereka 

tentang Al Hajjaj, itu sangat terkenal. Mayoritas salaf tidak mengkafirkannya dan mereka 

shalat bermakmun di belakangnya. Dan telah sah dari sebagian mereka tentang 

pengkafirannya, di antaranya Sa’id Ibnu Jubair, di mana dikatakan kepadanya: Engkau 

keluar menentang Al Hajjaj? Beliau berkata: “Sesungguhnya saya Demi Allah tidak keluar 

untuk menentangnya sehingga dia itu kafir.” 

Dan di antaranya Mujahid, beliau ditanya tentang dia, maka beliau berkata: “Kamu 

bertanya kepada saya tentang orang tua yang kafir?” 

Ibnu ‘Asakir meriwayatkan dari Asy Sya’biy, bahwa beliau berkata: “Al Hajjaj itu 

mukmin kepada jibt dan thaghut dan kafir kepada Allah yang Maha Agung.” 

Bahkan Ibrahim An Nakh’iy sampai-sampai mengatakan: “Cukuplah orang itu 

dianggap buta, bila ia buta tentang status Al Hajjaj.” 

Namun demikian beliau dan yang lainnya dari kalangan yang telah mengkafirkan Al 

Hajjaj itu tidak pernah memvonis seorangpun secara ta’yin bahwa ia itu buta dari kalangan 

yang menyelisihi mereka dalam hal itu, apalagi mereka menggunakan baginya kaidah 

(Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka ia kafir) kemudian mereka merentetkan 

dengannya, bahkan telah sah dari Thawus bahwa ia berkata: “Sungguh mengherankan 

saudara-saudara kita dari penduduk Irak ini, mereka menamakan Al Hajjaj mukmin?!!1 

Beliau menyebutkan mereka sebagai saudara-saudaranya, dan ini memang 

kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, karena ahlul ilmi yang tawaqquf dari 

mengkafirkannya, dia hanya tawaqquf karena menghukumi dia dengan hukum asal tauhid 

yang dia pegang, dan belum sampai kepadanya kekafiran nyata darinya. Jadi dia mujtahid 

dalam hal itu, dia tidak mendustakan satu nashpun dari nash-nash syar’iy. Ini bila Thawus 

memaksudkan takfir Al-Hajjaj dengannya, adapun bila beliau memaksudkan apa yang 

disebutkan Adz-Dzahabi dalam Siyar A’lam An-Nubala 5/44 setelah beliau menuturkan 

ungkapan Thawus ini, di mana beliau berkata (mengisyaratkan pada kaum Murjiah dari 

mereka, yang mengatakan: Dia mu’min sempurna imannya padahal dia itu durjana, 

penumpah darah dan suka mencela sahabat) 

 Beliau maksudkan dengan hal itu Murjiah Fuqaha yang tidak dikafirkan oleh salaf 

karena sekedar kekeliruan mereka dalam definisi iman dan tidak memasukan amalan dalam 

iman, sesungguhnya mereka meskipun memandang orang fasik lagi fajir ini sebagai mu’min 

sempurna imannya dan dosa-dosanya tidak mengurangi imannya, sedangkan ini adalah 

ucapan mereka tentang Al-Hajjaj, namun mereka itu tidak pernah membolehkan kekufuran 

atau menutup-nutupinya atau menamakannya sebagai iman, dan seandainya mereka 

mengetahui benar kekafiran Al-Hajjaj tentulah mereka tidak menamakannya mu’min. Dan 

oleh sebab itu Thawus dan salaf lainnya tidak mengeluarkan mereka dari ukhuwwah 

imaniyyah meskipun mereka itu sesat. Ini berbeda dengan Ghulatul Murjiah yang telah 

dikafirkan salaf, seperti Waki’ Ibnu Al-Jarrah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Ubaid dan yang 

lainnya. 

                                                 
1 

Atsar-atsar ini semuanya dari Al-Bidayah Wan Nihayah 9/136-137 dan lihat sebelumnya hal 131-132  di sana ada yang menyerupai hal ini. 
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 Dan begitu juga dikatakan dalam perselisihan salaf tentang takfir banyak dari ahlul 

ahwa, seperti Khawarij, Qadariyyah, Jahmiyyah, dan yang lainnya. Syaikhul Islam telah 

berbicara tentang itu dalam banyak tempat di Al-Fatawa dan menyebutkan (12/260-261) apa 

yang terjadi berupa ketidakpastian di antara para ulama, dan beliau menuturkan madzhab 

Al-Imam Ahmad dan murid-muridnya serta ulama Ahlussunnah lainnya dalam perselisihan 

tentang takfir sebagian kelompok-kelompok itu, dan beliau sama sekali tidak menuturkan 

bahwa para ulama yang mengkafirkan di antara mereka itu telah mengkafirkan ulama-

ulama yang tidak mengkafirkan, dan selain beliau pun tidak menyebutkan hal itu dari 

mereka, dan justeru beliau menyebutkan udzur mereka dalam perselisihan itu, beliau 

berkata: Dan sebab perselisihan adalah adanya pertentangan antara dalil-dalil, karena 

sesungguhnya mereka melihat dalil-dalil yang mengharuskan penerapan vonis kafir 

terhadap mereka, kemudian mereka melihat di antara individu-individu yang melontarkan 

ungkapan itu ada orang yang padanya ada keimanan yang mencegah dia itu menjadi kafir, 

sehingga kedua dalil itu bertolak belakang menurut mereka. 12/260-261. 

Dan berkata ditempat lain: (Dan begitulah ucapan-ucapan yang mana orang yang 

melontarkannya dikafirkan, bisa jadi orang itu belum sampai kepadanya nash-nash yang 

mewajibkan untuk mengetahui kebenaran, dan bisa jadi hal itu telah sampai namun tidak 

shahih menurutnya, atau tidak memiliki kesempatan untuk memahaminya, dan bisa jadi ia 

terlilit oleh syubhat-syubhat yang mana Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengudzur dengannya.  

Bila dia itu tergolong orang-orang mukminin lagi berupaya keras untuk mencari kebenaran 

dan ternyata keliru, maka sesungguhnya Allah mengampuni baginya kekeliruan itu -siapa 

saja orangnya- sama saja baik dalam masalah-masalah nadhariyyah (keyakinan) atau 

amaliyyah. Inilah yang dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

keseluruhan imam-imam Islam ini)”. 23/195-196. 

 Dan dalam tempat lain beliau menyebutkan perselisihan para sahabat dalam 

masalah-masalah khabariyyah, dan di antaranya ucapan Aisyah radliyallahu ‘anhu: “Siapa 

yang mengklaim bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya maka sungguh dia telah 

mengada-ada dusta yang besar terhadap Allah,” terus beliau berkata: (Namun demikian kita 

tidak mengatakan kepada Ibnu ‘Abbas dan yang lainnya dari kalangan yang tidak sejalan 

dengan Aisyah, bahwa dia itu mengada-ada dusta terhadap Allah), terus berkata (Takfir 

adalah tergolong wa’id, sesungguhnya meskipun suatu ucapan itu adalah pendustaan 

terhadap apa yang disabdakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, akan tetapi bisa jadi 

orang itu baru masuk Islam, atau hidup di pedalaman yang jauh. Dan orang seperti ini tidak 

dikafirkan dengan sebab mengingkari apa yang dia ingkari sampai hujjah tegak atasnya. 

Dan bisa jadi orang itu belum mendengar nash-nash itu atau ia sudah mendengarnya namun 

nash itu tidak tsabit di sisinya atau ia itu menurutnya bertentangan dengan nash lain yang 

mengharuskan dia untuk mentakwilnya meskipun keliru”. 3/148. 

 Perhatikan ungkapan tadi, sesungguhnya ia sangat penting yang bisa memperluas 

wawasanmu, memberikan pemahaman kepadamu dalam masalah-masalah ini, 

menjauhkanmu dari sikap berlebih-lebihan dan ngawur dalam takfir atau sikap lancang 

terhadap orang-orang yang berijtihad dari kalangan ulama serta memperkenalkan 

kepadamu udzur-udzur orang tawaqquf di antara mereka dan yang lainnya dari kalangan 

orang-orang mu’min dari mengikuti sebagian khabar-khabar dan hukum-hukum syar’iy 
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atau dari mengakuinya,  sama saja baik dalam bahasan takfir atau yang lainnya... Yang mana 

Syaikhul Islam telah meringkasnya dalam lima udzur:1 

- Pertentangan dalil–dalil yang ada menurut mereka sehingga mendorong untuk 

mentakwilkan sebagiannya. 

- Belum sampainya sebagian nash kepada mereka, baik karena baru masuk Islam, atau 

karena hidup di pedalaman yang jauh, atau yang serupa dengannya. 

- Tidak tsabit (shahih) nash itu di sisi mereka. 

- Tidak ada kesempatan dari memahaminya karena sebab samarnya nash tersebut atau 

ada isykal atau lemahnya daya tangkap atau kurang ilmu orang yang menerimanya. 

- Munculnya beberapa syubhat yang dengannya si pencari kebenaran di udzur. 

 Siapa yang mentakwil nash atau menolaknya atau menolak dari mengambilnya 

karena suatu sebab, maka sesungguhnya dia itu telah dianggap mendustakan atau 

mengingkari nash tersebut, dan karenanya tidak boleh menerapkan terhadap orang seperti 

ini kaidah (siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir) apalagi kalau 

menggunakan tasalsul (rentetan) dengannya. 

 Dan ingatlah bahwa ungkapan ini mencakup -sebagaimana yang sudah jelas- orang 

yang tidak mengkafirkan orang kafir seraya menolak sebagian dalil-dalil karena udzur-

udzur tersebut, maka apalagi lebih pantas masuk ke dalam bahasan ini, orang yang tidak 

mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh sebagian orang tanpa menuturkan dalil-dalil 

shahih atau yang jelas atau yang jelas tegas tentang pengkafiran mereka, karena kelemahan 

mereka dalam kunci-kunci ilmu atau karena ketidaktahuan terhadap cara-cara berdalil atau 

karena kekeliruan mereka dalam hukum itu...!!! 

 Dan mesti diperhatikan dan dipertimbangkan, bahwa sesungguhnya perselisihan 

dalam bab ini al asma (nama-nama) dan masalah-masalah takfir adalah luas. Dan siapa orang 

yang ingin meyakinkan orang-orang yang menyelisihinya supaya mengkafirkan orang-

orang yang telah dikafirkannya, maka hendaklah mereka mendatangkan dalil-dalil syari’iy 

serta memperhatikan cara-cara berdalil yang shahih dengannya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

berfirman: 

ö≅ è% !$ yϑ̄Ρ Î) Ν à2â‘ É‹Ρ é& Ä óruθø9 $$ Î/ 

 “Katakanlah: “Aku hanya mengingatkan kalian dengan wahyu.” (Al Anbiya: 45)  

Dan adapun orang yang tidak mampu menghadirkannya, maka tidak ada kebaikan 

atau keberuntungan baginya dalam yang selainnya. ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:  

 Äd“r'Î7sù ¤]ƒÏ‰tn y‰÷èt/ «!$#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθãΖÏΒ÷σãƒ  

“Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah (kalam) Allah dan keterangan-

keterangan-Nya.” (Al Jatsiyah: 6) 

 Dan tidak ada kebaikan baginya dengan metode-metode al irhab al fikriy (terror 

pemikiran) atau at takfiriy, karena ia tidak mendatangkan bahaya kecuali terhadap orangnya, 

                                                 
1 Untuk tambahan perincian tentang alasan ini silahkan lihat Raf’ul Malam ‘Anil Aimmah Al A’lam karya Syaikhul Islam, dan ia ada dalam Al 

Fatawa juz 20. 
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dan tidak ada kebaikan bagi orang yang menganut madzhabnya karena takut terhadapnya 

atau merasa terganggu dengannya. Dan biasanya dalam waktu yang sangat dekat dia itu 

cepat sekali meninggalkan hal itu dan kerena sedkit syubhat. Namun kebenaran yang 

mendapatkan berkah Allah di dalamnya adalah ada dalam madzhab yang lurus lagi selaras 

dengan syar’iy, bukan dalam madzhab yang paling berat yang selaras dengan selera. 

 Dan hendaknya dia tahu bahwa bila hobinya adalah mencari-cari ucapan-ucapan dan 

pernyataan-pernyataan yang bukan dari firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan sabda Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menguatkan madzhabnya dan menutup-nutupi 

kesalahannya, maka ia tidak akan kehilangan hal itu. 

 Dan di antara yang sangat mengherankan dari apa yang saya telusuri dari 

penggunaan manusia terhadap kaidah ini, adalah ucapan Ash Shauily saat memuji Khalifah 

Al Muktafa Billah (289-295 H) saat tentaranya membunuh Yahya Ibnu Zakrawaih Al 

Qurmuthi:  

  من رأى أن مؤمنا           من عصاكم فقد كفر
  أنزل  اهللا    ذاكم            قبل يف حمكم السور

 

Siapa yang melihat bahwa orang mukmin 

Adalah orang yang maksiat terhadap kalian, maka dia kafir 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menurunkan hal itu 

Sebelumnya di dalam surat-surat yang muhkam 

 Maknanya adalah: Bahwa orang yang tidak mengkafirkan atau tidak menghukumi 

fasiq orang yang maksiat kepada kalian atau membangkang terhadap kalian, mereka dia 

telah kafir, dan dia mengklaim bahwa hukum ini telah ditunjukan oleh Al Qur’an..!!1 

Maka dikatakan kepadanya: Di mana Allah berfirman ini di dalam surat-surat yang 

muhkam?? Coba perhatikan, bagaimana kaidah ini digunakan di sini untuk menggiring 

manusia ke dalam ketaatan, menakut-nakuti mereka dan menghati-hatikan mereka dari 

sikap memberontak dan membangkang. Padahal dalam nash-nash syari’at ada kadar cukup 

daripada (menggunakan) hal itu bagi ahlul ‘adli (penguasa yang adil), akan tetapi itulah sifat 

                                                 
1
 Dan hal ini mengingatkan saya akan sikap ngawurnya Al-Jazaa’iriy, di mana-mana dia berkata: (Sesungguhnya tidak ada orang muslim 

yang sah keislamannya dan tidak pula orang mukmin yang jujur keimanannya di negeri Islam mana saja, melainkan dia pasti berangan-

angan dengan sepenuh hatinya untuk dipimpin oleh keluarga As-Su’ud, dan sesungguhnya ia seandainya diajak untuk membai’atnya 

sebagai raja atau khalifah bagi kaum muslimin, tentulah ia tidak akan bimbang sekejappun!! Itu dikarenakan bahwa negara ini ada 

penjelmaan Islam, berdiri dengannya dan menyeru kepadanya.....) dari buku Al-I’lam Bi Annal ‘Azf Wal Ghinna Haram hal 57 cetakan 1407 

H, dan dia berkata: (Negara ini yang merupakan mu’jizat abad empat belas!! Negara ini yang mana tidak ada yang loyalitas terhadapnya 

kecuali orang mukmin dan tidak ada yang memusuhinya kecuali orang munafik kafir!! Selama tetap menegakkan perintah Allah!!...) dari 

sumber yang sama hal 58. 

Perhatikan ucapannya: Tidak ada yang loyalitas terhadapnya kecuali orang mukmin dan tidak ada yang memusuhinya kecuali orang 

munafik kafir!! Dan penegakkan macam apa yang dilakukan negara ini terhadap syari’at Allah wahai musuh diri kamu sendiri?? 

Siapa yang ingin mengetahui macam penegakkan ini!! Maka silahkan rujuk kitab kami Al-Kawasyif Al-Jaliyyah Fi Kufri Ad Daulah As-

Su’udiyyah.   

Dan mengingatkan saya juga dengan perkataan yang lainnya, dan ia itu tergolong Haiah Al-Kibar !!  dan sangat terkenal namanya, saat dia 

ditanya tentang kitab Al-Kawasyif ini, maka dia langsung geram dan sewot saat mendengar namanya, dan dia langsung berkata tanpa 

membaca kitab ini:(Katakan kepada penulisnya, sesungguhnya dialah yang kafir!!) mereka ngawur dengan penggunaan-penggunaan ini, 

kemudian mereka tidak punya rasa malu dari menuduh orang-orang yang menyelisihi mereka dan orang-orang yang mengkafirkan 

negaranya bahwa mereka itu Khawarij dan Takfiriyyin!! Ooh.... siapa sebenarnya yang lebih berhak dengan tuduhan dan sifat-sifat ini?? 



272     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

ngawur para ahli syair.  Hati-hatilah jangan terperdaya dengan hal itu, karena ini tergolong 

sikap semberono para ahli syair, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman: 

â !# t�yè’±9 $# uρ ãΝ ßγ ãèÎ7®K tƒ tβ…ãρ$ tóø9 $# ∩⊄⊄⊆∪   óΟs9 r& t�s? öΝ ßγ ¯Ρ r& ’Îû Èe≅ à2 7Š#uρ tβθßϑ‹Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪     

“Dan penyair-penyair itu diikuti orang-orang sesat. Tidaklah kamu melihat bahwasanya mereka 

mengembara ditiap-tiap lembah.” (Asy-Syu’ara: 224-225) 

Dan ini adalah satu risalah dari risalah-risalah Syaikh Abdullathif Ibnu Abdirrahman 

Ibnu Hasan Alu Asy Syaikh, di dalamnya beliau mengkhitabi seputar masalah ini kepada 

sebagian orang yang terlalu gegabah di zamannya dari kalangan-kalangan yang intisab 

kepada dakwah Syaikh Muhammad, dan mereka salah menggunakan sebagian lontaran-

lontaran beliau, tanpa mereka teringat kepada pokok bahasan yang telah disebutkan oleh 

Syaikhul Islam dalam apa yang telah lalu, yaitu ucapannya: Dan hakikat masalahnya adalah 

bahwa mereka itu terkena dalam lafadh-lafadh umum yang ada dalam nash-nash syari’at, 

setiap kali mereka melihat para imam berkata: “Siapa yang berkata ini maka dia kafir,” maka 

orang yang mendengarnya meyakini bahwa lafadh ini mencakup setiap orang yang 

mengatakannya, dan mereka tidak mentadabburi bahwa takfir itu memiliki syarat-syarat 

dan mawani’ (penghalang-penghalang) yang bisa tidak terpenuhi pada hak orang mu’ayyan, 

dan bahwa takfir muthlaq itu tidak mengharuskan takfir mu’ayyan kecuali bila syarat-

syaratnya terpenuhi dan mawani’-nya tidak ada, ini dijelaskan bahwa Imam Ahmad dan 

para imam yang melontarkan kata-kata umum ini tidak mengkafirkan mayoritas orang yang 

mengatakan perkataan ini secara ta’yin”. 

 Saya tuturkan ini sebagai tambahan faidah, karena sebenarnya Syaikh Muhammad 

Ibnu Abdil Wahhab, putera-puteranya dan cucu-cucunya sebagaimana yang telah kami 

sebutkan, mereka itu mengambil dalam masalah ini dari ilmu Syaikhul Islam. 

Dari Abdillatif Ibnu Abdurrahman Ibnu Hasan Kepada Abdul Azis Al-Khathib... 

Salamun ‘Alaa ‘Ibadillahish Shaalihin, wa ba’du: Saya telah membaca risalahmu dan 

saya telah mengetahui isinya serta udzur-udzur yang kamu maksudkan, namun kamu telah 

salah dalam ucapanmu bahwa apa yang diingkari oleh Syaikh kami sang ayah, yaitu berupa 

sikap kalian mengkafirkan ahlul haq dan keyakinan kebenaran kalian bahwa (tuduhan) itu 

tidak pernah bersumber dari kalian. Dan kamu sebutkan bahwa ikhwan kamu dari 

penduduk Naqi’ mendebat kamu dan mempersalahkanmu tentang status kami, dan bahwa 

mereka menuduh kami mendiamkan sebagian urusan, sedangkan kamu tahu bahwa mereka 

menyebutkan hal ini secara umum dalam rangka mencela keyakinan dan menjelek-jelekkan 

jalan (kami), dan bila mereka itu tidak terang-terangan dengan sikap mengkafirkan (kami) 

namun mereka itu tidak berpijak di sekitar batas larangan, kami berlindung kepada Allah 

dari kesesatan setelah petunjuk, dan dari ketergelinciran dari jalan yang lurus serta dari buta 

(bashirah). 

 Dan pada tahun enam puluh empat sungguh saya telah melihat dua orang yang 

seperti kalian yang ganjil di Ahsa, keduanya telah meninggalkan jum’ah, dan jama’ah, dan 

keduanya mengkafirkan orang-orang Islam yang ada di daerah itu. Dan dalil mereka adalah 

sejenis dengan dalil kalian, mereka mengatakan: penduduk Ahsa ini menghadiri majelis 

Ibnu Fairuz, dan mereka berbaur dengannya dan yang sebangsanya dari kalangan yang 

tidak kufur kepada thaghut, dan tidak terang-terangan mengkafirkan kakeknya yang 
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menolak da’wah Syaikh Muhammad, tidak menerimanya dan justeru memusuhi 

dakwahnya, kedua orang itu berkata: Dan siapa yang tidak terang-terangan 

mengkafirkannya, maka dia kafir terhadap Allah lagi tidak kafir terhadap Thaghut, dan 

siapa yang hadir di majelisnya maka dia itu sama seperti dia. Dan mereka menetapkan di 

atas dua muqadimah yang dusta lagi sesat ini hukum-hukum yang diterapkan bagi 

kemurtaddan yang nyata, sampai mereka tidak menjawab salam. Kemudian kasus mereka 

ini diadukan kepada saya, maka saya hadirkan mereka, saya ancam mereka, saya kecam 

mereka dengan keras. Maka pertamanya mereka mengklaim bahwa mereka di atas aqidah 

Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab dan bahwa risalah-risalahnya ada pada mereka, 

maka saya bongkar syubhat mereka dan saya patahkan kesesatan mereka dengan apa yang 

hadir bersama saya di majelis, dan saya beri kabar mereka bahwa Syaikh Muhammad bara’ 

dari keyakinan dan madzhab ini, karena sesungguhnya beliau tidak mengkafirkan kecuali 

dengan apa yang diijmakan oleh kaum muslimin atas pengkafiran pelakunya, berupa syirik 

akbar dan kufur terhadap ayat-ayat Allah dan rasul-rasul-Nya atau terhadap sesuatu 

darinya setelah tegak dan sampainya hujjah yang bisa dianggap, seperti pengkafiran orang 

yang beribadah kepada orang-orang shalih, menyeru mereka bersama Allah dan menjadikan 

mereka sebagai tandingan dalam hak-hak Allah atas hamba-hamba-Nya berupa ibadah-

ibadah dan ilahiyyah. Sedangkan ini adalah telah diijmakan oleh para ahlul ilmi wal iman... 

Dan kedua orang persia itu telah menampakkan taubat dan penyesalan, dan 

mengklaim bahwa al-haq telah nampak bagi mereka, kemudian keduanya pergi menuju 

Sahil (nama daerah, pent) dan kembali kepada pendapat itu, serta telah sampai berita 

kepada kami bahwa mereka mengkafirkan para imam kaum muslimin dengan sebab (para 

imam ini) menyurati para penguasa Mesir, bahkan mereka mengkafirkan orang yang 

berbaur dengan orang yang surat-menyurat dengan mereka dari kalangan para Syaikh 

kaum muslimin, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah petunjuk dan dari 

keterpurukan setelah kemajuan.  

Dan telah sampai kepada kami hal serupa dari kalian, kalian banyak berbicara dalam 

masalah-masalah dari bab ini, seperti pembicaraan tentang muwalah dan mu’adah, mushalahah 

(saling berdamai) dan mukatabat (surat menyurat), memberikan harta dan hadiah dan yang 

lainnya yang merupakan pernyataan orang-orang musyrik dan sesat, serta berhukum 

dengan selain apa yang telah Allah turunkan di kalangan badui dan orang-orang kasar 

lainnya. Sebenarnya tidak layak berbicara tentangnya kecuali para ulama yang paham dan 

orang yang Allah karuniakan pemahaman, hikmah dan penyelesaian perselisihan. Dan 

berbicara dalam masalah ini tergantung pada penguasaan apa yang telah kamu ketengahkan 

dan penguasaan akan pokok-pokok umum yang bersifat mencakup yang mana tidak boleh 

berbicara dalam masalah ini dan yang lainnya bagi orang yang jahil akannya, dan berpaling 

darinya serta rincian-rinciannya, karena sesungguhnya ijmal (global), ithlaq (lontaran 

muthlaq) dan ketidaktahuan terhadap posisi pembicaraan dan rinciannya, bisa terjadi 

dengan sebabnya pengkaburan, kekeliruan dan ketidakpahaman akan maksud Allah 

(seukuran) yang bisa merusak dien, mengkaburkan pemahaman dan bisa menghalanginya 

dari memahami Al-Qur’an, Ibnul Qayyim berkata dalam Al-Kafiyyah: 

  فعليك بالتفصيل والتبيني فاإل            طالق  واإلمجال  دون  بيان
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  قد أفسدا هذا الوجود وخبطا األ          ذهان   واآلراء   كل  زمان
Peganglah hal yang rinci dan yang gamblang, karena 

Ithlaq dan ijmal tanpa ada penjelasan 

Telah merusak keadaan ini dan mengkaburkan 

Pemahaman dan pemikiran di setiap zaman 

Adapun takfir dengan hal-hal ini yang kalian duga sebagai pembatal keislaman, 

maka ini adalah madzhab Haruriyyah Mariqah (Khawarij) yang keluar menentang Ali Ibnu 

Abi Thalib dan para sahabat yang bersamanya. Sesungguhnya Haruriyyah ini mengingkari 

para sahabat atas sikap Tahkim Abu Musa Al Asy’ary dan ‘Amr Ibnul ‘Ash dalam fitnah 

yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah dan penduduk Syam, maka Khawarij 

mengingkari Ali atas hal itu padahal asalnya mereka itu adalah tergolong para pengikutnya 

dari kalangan para ahli baca Qur’an penduduk Kufah dan Bashrah, dan mereka berkata: 

Kamu telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam dienullah, dan kamu sudah loyal 

kepada Mu’awiyyah dan ‘Amr serta kamu Tawalli kepada keduanya padahal Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman:  

ÈβÎ) ãΝõ3 ß⇔ø9 $# āωÎ) ¬!  

“Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah” (Yusuf: 40) 

Dan kamu telah menentukan tenggang waktu antara kalian dengan mereka padahal Allah 

sudah memutus perdamaian dan ikatan semenjak diturunkan surat Bara’ah...” Hal. 4-6, dan 

beliau menuturkan sebagian berita tentang Khawarij yang akan kami ketengahkan di akhir 

kitab ini. 

Dan berkata hal 7:  Dan kata dhalim, maksiat, fusuq, fujur, muwalah, mu’adah, rukuun 

(kecenderungan), syirik, dan yang lainnya yang memang ada dalam Al-Kitab dan As-

Sunnah, bisa jadi dimaksudkan dengan isinya yang muthlaq dan hakikatnya yang muthlaq, 

dan bisa jadi dimaksudkan dengannya muthlaqul haqiqah. Yang pertama adalah yang pokok 

menurut ahli ushul, sedang yang kedua adalah sesungguhnya ungkapan itu tidak dibawa ke 

makna ini, kecuali dengan adanya qarinah lafdhiyyah atau maknawiyyah, dan itu hanya bisa 

diketahui dengan penjelasan Nabawi dan penafsiran As-Sunnah. Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

berfirman:  

!$ tΒuρ $ uΖù= y™ ö‘r& ÏΒ @Αθ ß™§‘ āωÎ) Èβ$ |¡ Î= Î/  ÏµÏΒöθs% š Îit7ãŠÏ9 öΝ çλ m;  

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat 

memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.” (Ibrahim: 4) 

Hingga beliau menyatakan hal 8: Adapun penyandaran ancaman yang ditetapkan 

atas sebagian dzunub dan dosa-dosa besar, maka terkadang ada penghalang darinya bagi 

orang yang mu’ayyan, seperti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, jihad di jalan-Nya, 

banyaknya kebaikan, ampunan dan rahmat Allah, syafa’at bagi orang-orang mu’min dan 

musibah-musibah yang menghapuskan dosa di tiga alam. Dan begitu juga tidak boleh 

memastikan  surga atau neraka bagi orang yang mu’ayyan dari kalangan ahlul kiblat. Dan 

bila mereka melontarkan ancaman sebagaimana yang dilontarkan Al-Qur’an dan As-

Sunnah, namun mereka (tetap) membedakan antara lafadh umum, dengan lafadh khusus 
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yang dibatasi. Adalah Abdullah (himar) ia minum khamr, terus dibawa kepada Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian seorang laki-laki melaknatnya dan berkata: Sungguh 

sering sekali dia dibawa kepada Rasulullah shallAllahu ‘alaihi wa sallam, maka Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam berkata: “Jangan laknat dia, karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya” 

padahal beliau telah melaknat peminum khamr, penjualnya, tukang perasnya, yang 

meminta diperaskan, yang membawanya, dan yang dibawakan kepadanya....” 

 Dan berkata hal 10: Dan adapaun firman-Nya: 

tΒuρ Ν çλ°;uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ …çµ ¯Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ  

“Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu 

termasuk golongan mereka”. (Al-Maidah: 51)  

ω ß‰ÅgrB $ YΒöθs% šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ $# šχρ–Š!# uθãƒ ôtΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ  

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang 

dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya”. (Al Mujadilah: 22) 

$ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−Gs? tÏ%©!$# (#ρ ä‹sƒ ªB $# óΟä3 uΖƒÏŠ # Yρ â“èδ $ Y6 Ïès9 uρ zÏiΒ šÏ% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9 $# ÏΒ óΟ ä3 Î=ö6 s% u‘$ ¤� ä3 ø9 $# uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρ r& 4 
(#θà) ¨? $# uρ ©!$# βÎ) ΛäΨä. tÏΖÏΒ÷σ•Β ∩∈∠∪     

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang 

membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi 

Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah 

jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. (Al-Maidah: 57) 

 Maka sesungguhnya As-Sunnah telah menafsirkan dan membatasinya serta 

menkhususkannya dengan muwalah muthlaqah ‘aamaah (loyalitas muthlaq yang umum), 

sedangkan arti asal muwalah adalah al-hubb (kecintaan), nushrah (pembelaan), dan shadaaqah 

(ikatan teman dekat). Dan loyalitas di bawah itu adalah bertingkat-tingkat lagi bermacam-

macam, dan setiap dosa memiliki bagian dan jatah dari ancaman dan celaan. Ini menurut 

salaf yang sangat dalam keilmuan dari kalangan para sahabat tabi’in adalah terkenal dalam 

bab ini dan yang lainnya. Dan masalahnya dianggap musykil dan makna-maknanya terasa 

samar serta hukum-hukumnya menjadi kabur hanyalah atas orang-orang kemudian dari 

kalangan ‘ajam (non Arab) dan al-muwalladun (campuran) yang tidak memiliki pengetahuan 

akan hal ini serta tidak memiliki pengalaman akan makna-makna As-Sunnah dan Al-Qur’an. 

Oleh sebab itu Al-Hasan radliyallahu ‘anhu berkata: “Dari ‘ajamlah mereka tersesatkan.” Dan 

‘Amr Ibnu Al ‘Alaa berkata terhadap ‘Amr Ibnu Ubaid tatkala mendebatnya tentang 

masalah kekalnya ahlul kabaair dalam neraka, dan Ibnu Ubaid ini berdalih bahwa ini adalah 

janji sedangkan Allah tidak menyelisihi janjinya, seraya mengisyaratkan kepada apa yang 

ada dalam Al-Qur’an berupa wa’id (ancaman) terhadap sebagian dosa-dosa besar dan dzunub 

dengan (adzab) api neraka dan kekal (di dalamnya), maka Ibnu Al ‘Alaa berkata: Dari sebab 

‘ajam kamu tersesatkan, ini ancaman bukan janji, dan beliau menuturkan ucapan penyair: 

  ملخلف إيعادي ومنجز موعدي         وإين وإن أوعدته أو وعدته   
Dan sesungguhnya aku bila mengancamnya atau menjanjikannya 
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Maka aku selisihi ancamanku dan (aku) tunaikan janjiku 

 Sebagian para imam berkata dalam apa yang telah dinukil oleh Al-Bukhari dan yang 

lainnya bahwa tergolong kebahagiaan orang ‘ajami dan Arabiy bila keduanya masuk Islam 

adalah keduanya ditunjukkan kepada shahib sunnah dan tergolong kebinasaannya adalah 

keduanya diuji dan dimudahkan kepada pengikut hawa nafsu dan bid’ah. 

 Dan beliau berkata hal 11-12: Dan telah sampai kepadaku (berita) bahwa kalian 

menafsirkan (menerapkan) firman-Nya  Subhanahu Wa Ta’ala dalam surat Muhammad: 

š�Ï9≡ sŒ óΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$ s% šÏ%©# Ï9 (#θèδ Ì�x. $ tΒ š^ ¨“tΡ ª!$# öΝ à6ãè‹ÏÜ ãΖy™ ’Îû ÇÙ ÷èt/ Ì�øΒF{ $#  

“Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-

orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi): “Kami akan mematuhi 

kamu dalam beberapa urusan” (Muhammad: 26) 

Terhadap sebagian apa yang dilakukan oleh para penguasa saat itu, berupa surat 

menyurat, mushalahah, atau berdamai dengan sebagian penguasa orang-orang sesat dan para 

raja yang musyrik, dan kalian tidak melihat awal ayat, yaitu firman-Nya: 

¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρ ‘‰s? ö‘$# #’n?tã ΟÏδ Ì�≈t/ ÷Šr& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨t7s? ÞΟßγ s9 ”y‰ßγ ø9 $#  

“Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas 

bagi mereka.”  (Muhammad: 25) 

Dan kalian tidak paham apa yang dimaksud dari taat (patuh) di sini, dan juga tidak 

paham apa yang dimaksud dari “urusan” yang disebutkan dalam firman-Nya dalam ayat 

yang mulia ini yang berbentuk ma’rifat. Dan di dalam perjanjian Hudaibiyyah dan apa yang 

diminta serta disyaratkan oleh kaum musyrikin dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

menyetujuinya adalah terdapat hal yang cukup  dalam membantah pemahaman kalian dan 

menjatuhkan kebatilan kalian.....” Di sarikan dari juz III Majmu’atur Rasaail Wal Masaail 

An-Nadjiyyah. 

 Dan beliau menuturkan dalam Minhajut Ta’sis Wat Taqdis  Fi Kasyfi Syubhat Dawud 

Ibni Jirjis sebuah risalah kakeknya Muhammad Ibnu Abdil Wahhab: Beliau berkata di 

dalamnya: Syarif (Mekkah) bertanya kepada saya, atas dasar apa kami memerangi atas 

landasan apa kami mengkafirkan orang? 

Maka saya kabarkan dengan jujur, dan saya jelaskan kepadanya juga dusta yang dituduhkan 

kepada kami oleh musuh-musuh.... Dan di antara yang beliau ucapkan: Dan adapun dusta 

dan pengada-adaan tuduhan bohong adalah bahwa kami mengkafirkan semua orang dan 

kami mewajibkan hijrah ke (tempat) kami atas orang yang mampu mengidzharkan diennya, 

dan bahwa kamu mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan dan tidak berperang... Dan 

tuduhan seperti ini dan yang berkali-kali lipat, semua ini termasuk dusta dan kebohongan 

yang dengannya para ahli waris Abu Jahal dari kalangan juru-juru kunci berhala dan para 

tokoh kekafiran berupaya menghalangi manusia dari dien Allah dan Rasul-Nya. Dan 

sesungguhnya kami tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah dikafirkan Allah dan 

Rasul-Nya dari kalangan kaum musyrikin para penyembah berhala, seperti orang-orang 

yang beribadah kepada berhala yang ada di atas kuburan Abdul Qadir dan berhala yang ada 

di atas kuburan Ahmad Al-Badawiy dan yang lainnya. Adapun orang-orang yang beriman 
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kepada Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah 

dengan sebenar-benarnya jihad, maka mereka adalah saudara-saudara kami dalam dien ini 

meskipun tidak hijrah kepada kami, maka bagaimana kami mengkafirkan mereka, Maha 

Suci Allah, ini dusta yang amat besar” hal: 68-69. 

 Dan terakhir, sesungguhnya kami mengatakan berdasarkan atas apa yang telah kami 

ketengahkan kepadamu berupa perincian....  

 Sesungguhnya orang yang menyelisihi kami dari kalangan kaum muslimin dalam 

pengkafiran thaghut-thaghut hukum atau para pendukungnya, rengrengannya serta bala 

tentaranya, dia tawaqquf dalam hal itu atau enggan mengkafirkan mereka karena (ada) nash-

nash yang saling bertentangan menurutnya1 atau karena syubhat-syubhat yang menjadi 

isykal atas dia, seperti dalih banyak orang dari kalangan yang belum dalam ilmu dan 

pemahamannya, bahwa mereka itu mengucapkan Laa ilaaha illallaah atau mereka shalat 

atau syubhat lainnya yang telah kami bantah dan kami bongkar di tempat lain.2  

Sesungguhnya kami –meskipun mereka itu lebih bodoh dari orang-orang yang telah 

dianggap bodoh oleh para imam karena mereka tidak mengkafirkan Jahmiyyah dan lebih 

buta dari orang-orang yang dituduh buta oleh Ibrahim An-Nakha’i karena mereka tawaqquf 

dalam pengkafiran Al-Hajjaj– namun demikian sesungguhnya kami tidak mengkafirkan 

mereka dan tidak menerapkan kaidah ini pada mereka karena sebab penyelisihan ini saja, 

selama mereka memiliki Ashlut Tauhid (inti tauhid) dan selama tawaqquf mereka ini karena 

faktor kejahilan atau adanya syubhat atau (dugaan) pertentangan nash-nash dibenak 

mereka, karena dalam hal itu tidak terdapat pengingkaran atau pendustaan atau penolakan 

terhadap nash-nash shahihah yang jelas-jelasan memastikan pengkafiran para thaghut dan 

para pendukungnya, dengan syarat hal itu tidak menghantarkan mereka kepada 

keterjerumusan ke dalam salah satu sebab dari sebab-sebab kekafiran, seperti masuk 

bergabung dalam tentara dan pasukan mereka, melebur dalam pembelaan terhadap mereka 

atau membela hukum-hukum dan Undang-Undang kafir mereka, atau ikut serta dalam 

membuatnya, mensosialisasikannya, menerapkannya, dan melindunginya sebagaimana 

yang akan kita rinci di akhir pasal ini.3 

                                                 
1 

Kami katakan “menurutnya” dikarenakan nash-nash wahyu itu sama sekali tidak bertentangan dalam bab ini dan yang lainnya, Allah 

subhanahu wa ta’ala berfirman: 

� !9# 4 ë=≈tGÏ. ôM yϑ Å3 ômé& … çµ çG≈tƒ#u §ΝèO ôM n=Å_Áèù ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3 ym A�� Î7 yz ∩⊇∪     

Alif laam raa, (Inilah) suatu Kitab yang ayat-ayat-Nya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi 

(Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu. (Al-Huud:1) 

Dan firman-Nya:  

Ÿξsùr& tβρ ã� −/y‰ tFtƒ tβ#uö� à)ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î�ö� xî «!$# (#ρß‰ y ùθ s9 ÏµŠÏù $ Z�≈n=ÏF÷z$# #Z�� ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪    

“Kalau kiranya Al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (An-Nisaa’: 82) 

Namun pertentangan itu hanya diduga di dalam pikiran karena kurangnya dalam pemahaman atau karena kurang berupaya untuk 

mengetahui cara-cara menyatukan antara nash-nash itu dan mengoperasikan masing-masing pada tempatnya, atau karena berhujjah 

dengan yang tidak shahih dan tidak tsabit atau karena tidak mengetahui sebagian nash yang tsabit yang belum sampai kepadanya, atau 

karena tidak mengetahui nasikh atau mansukh dan tidak bisa membedakan mana nash yang lebih dulu dari yang kemudian, atau hal 

lainnya yang mesti diperhatikan dalam cara-cara menjama’ dan mentarjih yang sudah diketahui. 
2 

Lihat hal itu  dalam kitab kami Imta’un Nadhr Fi Kasyfi Syubhat Murji’atl ‘Ashr dan risalah Kasyfu Syubuhat Al Mujadilin An-‘Asaakirisy 

Syirki Wa Anshariil Qawaanin. 
3
 Penterjemah berkata: Oleh sebab itu para ikhwan muwwahidin tidak boleh mengkafirkan orang-orang salafi maz’um atau orang-orang 

yang sebangsa dengan mereka yang enggan mengkafirkan para thaghut negeri ini karena mereka memiliki syubhat-syubhat atau 

sebagiannya adalah orang-orang jahil, kecuali bila mereka itu: 

• Membolehkan masuk parlemen atau membolehkan ikut pemilu setelah tahu apa itu demokrasi, atau 

• Membantu para thaghut atas para muwwahidin, atau 
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Dan ungkapan kami ini bukanlah hal baru di antara para ulama, akan tetapi kami memiliki 

pendahulu. 

 Syaikhul Islam sungguh telah menyebutkan dalam Al-Fatawa 35/79 bahwa 

Ubaidiyyin itu tergolong manusia yang paling kafir, dan sudah diketahui perihal 

kemurtaddan dan perubahan syari’at yang mereka lakukan.... Kamudian beliau sebutkan 

bahwa tidak ada yang mengaku bahwa di antara mereka ada al-imam al-ma’shum (kecuali 

orang jahil realita atau zindiq yang berbicara tanpa ilmu), ini berkenaan dengan orang yang 

bersaksi akan kemakshuman sebagian mereka, adapun orang yang bersaksi akan keimanan 

mereka serta tidak mengkafirkan mereka, maka sesungguhnya beliau tidak memvonis dia 

kafir dan tidak pula menerapkan kepadanya kaidah (siapa yang tidak mengkafirkan orang 

kafir maka dia kafir) yang telah lalu penggunaan beliau terhadapnya dalam banyak tempat, 

bahkan beliau sebutkan bahwa dia (bersaksi dengan sesuatu yang tidak dia ketahui...) 

 Beliau berkata  35/80: Dan orang-orang itu (yaitu Ubaidiyyin) sungguh telah bersaksi 

atas mereka para ulama, para imam dan seluruh umat ini bahwa mereka itu adalah 

munafiqun zanadiqah yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran... Bila 

diperkirakan ada bahwa sebagian manusia menyelisihi para ulama dalam hal itu maka 

jadilah perselisihan yang mahsyur dalam hal keimanan mereka, sedangkan yang bersaksi 

akan keimanan mereka maka ia adalah bersaksi dengan sesuatu yang tidak dia ketahui...” 

Dan berkata hal 81: Dan bila demikian halnya, maka siapa yang bersaksi bagi mereka 

akan kebenaran nasab atau keimanannya, maka status minimal dalam kesaksiannya adalah 

bahwa ia bersaksi tanpa dasar ilmu lagi mengikuti apa yang tidak dia ketahui, sedangkan 

hal itu adalah haram dengan kesepakatan para imam.” 

 Perhatikan ucapan beliau ini, karena ia sangat penting karena ia adalah tentang 

orang yang tidak mengkafirkan Ubaidiyyin yang tidak kurang kekafirannya dari para 

thaghut masa kini, hati-hatilah kamu kemudian hati-hatilah dibawa ketergelinciran oleh 

sikap ifrath dan mughalah (berlebih-lebihan), sehingga kemudian kamu menjadi golongan 

orang yang menjadikan kaidah ini sebagai ashluddien yang mana ada tidaknya keislaman 

menurut dia berkisar kepadanya, kemudian dia menjalinkan ikatan al wala dan al bara serta 

persaudaraan dan permusuhan di atas sikap setuju terhadapnya di dalam pengkafiran orang 

yang dia kafirkan. Siapa yang mengkafirkan orang yang dia kafirkan maka ia baginya 

adalah teman dekat meskipun dia itu tergolong makhluk Allah yang paling buruk, 

sedangkan barangsiapa yang menyelisihinya dalam hal itu karena ketidaktahuan atau 

karena ijtihad, maka dia adalah tergolong musuhnya bahkan tergolong orang kafir lagi 

musuh Allah. Saya memohon kepada Allah ta’ala agar menjauhkan saya dan engkau dari 

tempat-tempat kekeliruan, dan menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendengarkan 

perkataan terus mengikuti yang paling terbaik.... 

 Di akhir bahasan ini dan sebelum saya pindah ke bahasan lainnya saya ingatkan 

engkau dengan perkataan beliau rahimahullah di dalam Al Fatawa: (Di antara aib ahlul bid’ah 

                                                                                                                                                         
• Ikut serta dalam parlemen, atau 

• Bersumpah untuk setia pada UUD/UU, atau 

• Mengharuskan loyalitas pada mereka, atau 

• Ikut serta menerapkan atau mensosialisasikan undang-undang, atau 

• Menjadi pelindung thaghut, sebagai tentara atau polisi. Dll 
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adalah satu sama lain saling mengkafirkan. Sedangkan di antara sifat terpuji Ahlul Ilmi 

adalah mereka menuduh (yang lain) keliru dan tidak mengkafirkan(nya). Dan sebab hal itu 

adalah bahwa salah seorang di antara mereka mengira sesuatu yang bukan kekafiran 

sebagai kekafiran, dan bisa jadi itu adalah kekafiran, karena telah jelas baginya bahwa hal itu 

adalah pendustaan terhadap Rasul dan celaan terhadap sang Pencipta, sedangkan orang lain 

belum jelas hal itu baginya. Sehingga bila orang yang mengetahui terhadap keadaannya 

menjadi kafir bila dia mengucapkannya, maka tidaklah mesti orang yang tidak mengetahui 

keadaaannya menjadi kafir (bila dia mengucapkan)). Minhaj As-Sunnah 3/63. 

 

 

 

***** 
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( 1 2 )   

Takfir Dengan Ma-aal Atau Dengan Lazimul Qaul 

  

 

 Termasuk kekeliruan yang sering terjadi dalam takfir juga adalah takfir dengan   

ma-aal atau dengan lazimul qaul, dan ia maknanya: adalah seorang mukallaf tidak terang-

terangan dengan ucapan yang membuatnya kafir, namun ia mengatakan ungkapan yang 

lazim (mesti menimbulkan) darinya kekafiran, sedangkan dia itu tidak meyakini makna yang 

ditimbulkan itu1 bahkan bisa saja dia tidak mengetahuinya dan sama sekali tidak terbesit di 

hatinya. Dan bila si shahibul qaul (pemilik ungkapan) tidak mengetahui lazim dari ucapannya 

serta tidak memegangnya, maka tidak boleh mengharuskan dia untuk menerimanya, atau 

menyandarkan atau menisbatkan kemestian ucapan itu kepadanya, dan kemudian dari sana 

dia mengkafirkannya dengan lazimul qaul itu.  

 Sungguh saya telah melihat di antara orang-orang yang ghuluw di zaman kita ini ada 

orang yang mencari-cari kekeliruan (orang lain) dan dia berburu di air yang keruh, 

kemudian dia mengkafirkan orang dengan sebab lazimul qaul bahkan juga dengan lazim dari 

lazimul qaul itu...!!! 

 Ibnu Hazm rahimahullah berkata: (Dan adapun orang yang mengkafirkan manusia 

dengan ma-aal ucapan mereka, maka itu adalah salah, karena itu adalah dusta atas nama 

lawan dan penyandaran ucapan terhadapnya yang tidak pernah dia lontarkan, dan bila dia 

istiqamah (iltizam) terhadapnya maka dia tidak mendapatkan kecuali tanaqudl (kontradiksi) 

saja, sedangkan tanaqudl itu bukan kekafiran, bahkan dia telah baik karena ia telah lari dari 

kekafiran....). Hingga beliau berkata: (Maka benarlah bahwa tidak boleh seseorang 

dikafirkan kecuali dengan ucapannya itu sendiri dan penegasan keyakinannya, dan tidak 

ada manfaatnya seseorang mengungkapkan tentang keyakinan orang lain dengan ungkapan 

yang dengannya dia memperindah kejelekannya, akan tetapi yang divonis dengannya 

adalah makna ungkapannya saja)”. Al-Fashl 3/294. 

 Jika kebenaran yang baku di antara para ulama adalah bahwa (lazim suatu madzhab 

itu bukanlah madzhab (itu)).  

 Bisa saja seseorang menganut suatu pendapat atau madzhab tertentu dan dia tidak 

komitmen dengan lawazim (konsekuensi-konsekuensinya) yang membuat kafir atau tidak 

membuatnya kafir, meskipun itu kontradiksi (tanaqudl). Ini seperti ucapan orang Mu’tazillah 

tentang sifat-sifat Allah: (Dia adalah ‘Alim tetapi tidak memiliki ilmu) dan (Dia Maha Hidup 

tapi tidak ada kehidupan bagi-Nya). Dia itu menetapkan ilmu, dan bahwa Allah itu ‘Alim 

juga Hayy (Maha Hidup), serta dia sama sekali tidak mendustakan sedikitpun dari hal itu 

sehingga dia (boleh) dikafirkan. Akan tetapi ucapannya: “Tidak ada ilmu bagi-Nya dan 

tidak ada kehidupan bagi-Nya,” menyebabkan adanya kesamaran dengan mengkafirkannya 

karena sesungguhnya penafian ilmu dan kehidupan (hayah) itu memastikan dari (lontaran) 

ini bahwa Allah itu tidak ‘alim dan tidak hidup. Akan tetapi orang Mu’tazillah tidak 

komitmen dengan itu, justeru ia mengakui bahwa Allah ta’ala itu ‘alim, jadi penafian ia 

                                                 
1
 Lihat Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd Al-Hafid 2/492 
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terhadap ilmu bukan sebagai penafian bahwa Allah itu ‘alim. Sedangkan isykal ini 

mengharuskan kerancuan Mu’tazillah, tanaqudl mereka dan kesesatannya akan tetapi itu saja 

tidak mengharuskan untuk mengkafirkan mereka dengan sebabnya...”1 

 Al-Qadli ‘Iyadl berkata setelah menuturkan perselisihan para ulama tentang 

pengkafiran orang yang jahil akan sebagian sifat-sifat Allah ta’ala: (Dan adapun orang yang 

menetapkan washf dan menafikan shifat, maka ia mengatakan: saya katakan (Dia) ‘alim tapi 

tidak ada ilmu bagi-Nya, mutakallim tapi tidak ada kalam bagi-Nya, dan begitulah dalam 

semua sifat sesuai madzhab Mu’tazillah. Siapa yang berpendapat boleh mengkafirkan 

dengan ma-aal ucapannya dan apa yang digiringkan oleh madzhabnya maka dia 

mengkafirkannya, karena bila dia menafikan ilmu berarti lenyaplah pensifatan ‘alim, karena 

tidak disebut ‘alim kecuali yang memiliki ilmu, maka seolah mereka menegaskan baginya 

dengan sesuatu yang ditimbulkan oleh ucapannya, dan begitulah bagi seluruh firqah ahlut 

takwil dari kalangan Musyabbihah, Qadariyyah, dan yang lainnya. Dan orang yang tidak 

mengambil sikap terhadap mereka dengan ma-aal ucapannya dan tidak mengilzamkan 

mereka dengan wajib (keharusan yang ditimbulkan) madzhab mereka, maka ia tidak 

mengkafirkan mereka. Dia berkata: Karena mereka seandainya disuruh mengakui atas hal 

ini tentulah mereka berkata: Kami tidak mengatakan Dia itu tidak ‘Alim dan kami menolak 

pendapat dengan ma-aal yang kalian tuduhkan kepada kami, kami dan kalian meyakini 

bahwa itu adalah kekafiran, bahkan kami katakan bahwa ucapan kami ini tidak mengarah 

ke sana sesuai dengan apa yang kami gariskan. 

 Maka atas dua penilaian inilah manusia berselisih tentang pengkafiran ahlu takwil, 

dan bila engkau telah memahami hal di atas maka pasti jelas bagimu penyebab yang 

menimbulkan perselisihan mereka dalam hal itu, dan yang benar adalah meninggalkan 

takfir mereka, berpaling dari menvonis kerugian atas mereka, dan memberlakukan hukum 

Islam atas mereka dalam qishash, warisan, pernikahan, diyat, menshalatkan mereka, 

menguburkan mereka di pekuburan kaum muslimin dan perlakuan terhadap mereka 

lainnya, namun mereka mesti diberikan diberikan sikap keras dengan pelajaran yang 

menyakitkan, celaan yang pedas dan hajr sampai mereka meninggalkan bid’ahnya. Dan 

inilah sikap generasi pertama terhadap mereka. Sungguh pada zaman sahabat dan 

sesudahnya zaman tabi’in ada yang melontarkan ucapan-ucapan ini, seperti qadar, 

pemikiran Khawarij dan i’tizal, namun mereka tidak menyingkirkan kuburannya dan tidak 

pula memutus warisannya, akan tetapi mereka menghajrnya dan memberikannya pelajaran 

dengan pukulan, pengasingan dan dibunuh sesuai dengan keadaan mereka, karena mereka 

itu adalah fasiq, sesat, ahli maksiat lagi pemikul dosa besar menurut ulama muhaqqiqin dan 

ahlussunnah dari kalangan yang tidak mengkafirkan mereka di antara ulama-ulama itu, 

berbeda dengan orang-orang yang berpendapat lain.  Wallahul Muwwafiq Lishshawab”. (Asy-

Syifa 2/293-295). 

 Dan di antara contoh hal itu juga adalah perselisihan ulama dalam takfir Khawarij 

yang tidak terang-terangan dengan kekufuran atau tidak melakukan satu sebab dari sebab-

sebab kekafiran yang sharih, namun mereka hanya melontarkan ungkapan-ungkapan yang 

bisa menghantarkan kepada kekafiran, sebagaimana yang tadi di isyaratkan oleh Al-Qadli 

dan beliau nukil dari Al Maziriy ucapannya: (Para ulama berselisih tentang takfir Khawarij, 

dan sungguh mereka ini hampir menjadi masalah yang paling isykal dibandingkan dengan 

                                                 
1
  Lihat syarh An-Nawawi atas Shahih Muslim (kitab zakat) dan apa yang dituturkannya dari Al-Mazariy dalam  bab ini 7/142. 
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masalah-masalah lainnya. Dan sungguh telah saya lihat Abul Ma’aliy, beliau dipersilahkan 

oleh Al-Faqih Abdul Haq rahimahumullah ta’ala untuk berbicara dalam masalah ini. Maka 

beliau menghati-hatikannya dari hal itu, dan beralasan bahwa keliru di dalamnya sangat 

besar pengaruhnya karena memasukkan orang kafir dalam Islam dan mengeluarkan orang 

muslim darinya adalah besar dalam dien ini, sedangkan telah bimbang perkataan Al-Qadli 

Abu Bakar Al Baqilaniy dalam hal ini padahal jangan tanya tentang beliau akan 

kehebatannya dalam ilmu ushul dan ilmu, Al-Baqilaniy telah mengisyaratkan bahwa 

masalah ini tergolong yang pelik, karena Khawarij tidak terang terangan dengan kekufuran, 

namun mengucapkan ungkapan-ungkapan yang menghantarkan kepada kekafiran...)  dari 

Syarh Muslim karya An-Nawwawiy 7/142 dan lihat Fathul bari (Kitab Isititabatul Murtaddin...) 

Bab (Man Taraka Qital Al-Khawarij...)  Lihat Asy-Syifa 2/276-277 

 Begitu juga Murjiatul Jahmiyyah, sesungguhnya defenisi iman menurut mereka 

bahwa ia adalah ma’rifah memastikan darinya (pernyataan) imannya Fir’aun berdasarkan 

firmannya Subhanahu Wa Ta’ala: 

(#ρ ß‰ysy_uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷FoΨs) ø‹oK ó™ $# uρ öΝ åκß¦à�Ρ r& $ Vϑù= àß # vθè= ãæuρ 4 ö�ÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ‰Å¡ ø� ßϑø9 $# ∩⊇⊆∪    

“Dan mereka mengingkarinya Karena kedhaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka 

meyakini (kebenaran)nya”. (An-Naml: 14) 

Dan berdasarkan ucapan Musa sebagaimana yang Allah kabarkan:  

tΑ$ s% ô‰s) s9 |M÷Η Í>tã !$ tΒ tΑt“Ρ r& Ï Iωàσ̄≈ yδ āωÎ) �>u‘ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ t�Í← !$ |Á t/ ’ ÎoΤÎ)uρ y7‘Ζàß V{ Üχöθtãö�Ï�≈ tƒ # Y‘θç7÷V tΒ  

“Musa menjawab: “Sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-

mukjizat itu kecuali Tuhan Yang Memelihara langit dan bumi” (Al-Israa:102) 

Dan (memastikan darinya) pernyataan imannya Yahudi dan Nasrani, berdasarkan 

firman Allah ta’ala: 

tÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ÷�s?# u |=≈tGÅ3 ø9 $# …çµ tΡθèùÌ�÷ètƒ $ yϑx. tβθèùÌ�÷ètƒ öΝ èδ u !$ oΨö/ r& ( ¨βÎ)uρ $ Z)ƒ Ì�sù öΝ ßγ ÷ΖÏiΒ tβθßϑçGõ3 u‹s9 ¨, ysø9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑn=ôètƒ   

“Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah kami beri Al-Kitab (taurat dan injil) mengenal 

Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri” (Al-Baqarah: 146) 

Dan imannya Iblis karena ia mengetahui Allah dan ke-esaan-Nya, dan sesungguhnya 

ia tidak mendustakan khabar dan tidak pula mengingkarinya, karena Allah memerintahnya 

tanpa perantaraan utusan (rasul), akan tetapi mayoritas Murjiatul Jahmiyyah tidak 

memegang kemestian dari keyakinannya itu. Dan seandainya mereka iltizam (memegang 

kemestian pendapatnya) tentulah mereka kafir dengannya, karena di dalamnya terdapat 

pendustaan yang nyata terhadap nash-nash Al-Kitab yang mengkafirkan orang-orang 

tersebut, maka tidak boleh bila keadaannya seperti itu (memaksa mereka untuk memegang 

kemestian dari ucapannya meskipun mereka itu tanaqudl (kontradiksi) selama mereka tidak 

terang-terangan memegang kemestiannya itu. Meskipun di antara salaf seperti Waqi’ Ibnul 

Jarrah dan Ahmad Ibnul Hanbal ada orang yang melontarkan kafirnya orang yang 

mengatakan bahwa iman itu sekedar ma’rifatul qalbi (mengenal di hati), dan mereka telah 

mengkafirkan Ghulatul Murjiah karena hal-hal lain, akan tetapi bagi orang yang mendebat 

mereka boleh berdalil atas rusaknya mereka dalam hal pemahaman iman dengan 
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mengutarakan lawazim (keharusan-keharusan) yang rusak ini atas mereka, karena rusaknya 

lazim bisa dijadikan dalil atas rusaknya malzum. 

 Orang yang memegang lawazim ini seperti Ittihadiyyah dan Hululiyyah dari 

kalangan Jahmiyyah maka dia kafir dengan sikap memegangnya ini, dan bila tidak, maka 

tidak halal memaksakan mereka dengannya selama mereka itu menolaknya dan tidak mau 

menerimanya meskipun mereka tanaqudl, atau mereka kafir dari pintu-pintu lain. 

 Dan di antara contoh hal itu dalam realita sekarang di antara para pemuda: 

 Sebagian mereka mengklaim bahwa tidak mengkafirkan kaum musyrikin, atau para 

thaghut atau para ansharnya itu adalah mengharuskan darinya muwalah (loyalitas) terhadap 

mereka dan tidak bara’ dari mereka, dan (dari) keyakinan itu maka (menurut dia) setiap 

orang yang tidak mengkafirkan mereka maka dia itu kafir berdasarkan firman-Nya ta’ala:  

 tΒuρ Ν çλ°;uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ …çµ ¯Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ  

“Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu 

termasuk golongan mereka”. (Al Maidah: 51) 

Karena tidak mengkafirkan mereka dan menjadikan mereka sebagai bagian kaum 

muslimin itu menjadikan bagi mereka bagian dari muwallah imaniyyah dan tidak 

mengeluarkan mereka dari lingkarannya, karena orang muslim tidak boleh di-bara’ secara 

total darinya. Inilah salah satu pengarahan para pemuda itu terhadap kaidah (Siapa yang 

tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir).... 

 Dan sebagian mereka mengarahkan hal ini pada arah lain, dia berkata: Dikarenakan 

kufur terhadap thaghut itu adalah separuh tauhid dan syaratnya, maka orang yang tidak 

mengkafirkan para thaghut itu berarti belum kufur terhadap thaghut, dan berarti dia itu 

belum merealisasikan tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba-hamba-Nya yang mana 

Allah telah menjadikannya sebagai Al Urwatul Wutsqa yang mana keselamatan bergantung 

padanya. Di mana Dia berfirman: 

 yϑsù ö�à� õ3 tƒ ÏNθäó≈©Ü9 $$ Î/ -∅ÏΒ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s) sù y7|¡ ôϑtGó™ $# Íοuρ ó�ãèø9 $$ Î/ 4’ s+øO âθø9 $# Ÿω tΠ$ |Á Ï�Ρ $# $ oλm;  

“Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya 

ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.” (Al-Baqarah: 256) 

Sedangkan orang yang tidak kufur terhadap thaghut dan tidak bara’ darinya adalah 

belum merealisasikan tauhid dan belum berpegang pada tali keselamatan yang amat kuat, 

dan berarti dia itu tergolong orang-orang yang celaka. 

 Dua pengarahan ini pada hakikatnya kembali pada satu hal yaitu meng-ilzam 

(mengharuskan) orang yang menyelisihi dia dengan (status dia itu) tidak bara’ dari thaghut  

dan (mengilzamnya) dengan sikap muwallah terhadap thaghut karena si thaghut itu baginya 

masih muslim. Dan sudah pastilah sesungguhnya sikap pengkafiran mereka dengan lazim 

ini menjadikan mereka mengeluarkan dari Islam kelompok-kelompok dan jumhur kaum 

muslimin yang awam pada zaman ini, bahkan menyebabkan para pemuda itu mengkafirkan 

orang-orang khusus kaum muslimin dari kalangan mujahidin, du’at, thalabatul ilmi dan 

para ulama, dikarenakan orang-orang khusus itu tidak mengkafirkan sebagian para syaikh 

yang memiliki hubungan dengan pemerintah. Dan hal itu sebagai efek sikap para pemuda 
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itu memperluas istilah thaghut yang wajib kafir terhadapnya sebagai syarat untuk 

perealisasian tauhid. 

 (Menurut para syabab itu) syaikh fulan atau syaikh ‘alan yang memiliki hubungan 

dengan pemerintah thaghut dan tidak mengkafirkannya adalah tergolong ahbar dan ruhban, 

maka ia adalah thaghut, dan dari itu siapa yang tidak mengkafirkannya maka ia belum 

kufur terhadap thaghut dan belum merealisasikan tauhid. 

 Dan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:  

(# ÿρ ä‹sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$t6 ômr& öΝßγ uΖ≈t6 ÷δ â‘uρ $ \/$ t/ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$#  

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah” (At-

Taubah: 31) 

 Sedangkan yang shahih bahwa ahbar dan ruhban itu statusnya sama dengan para 

wakil rakyat yang membuat Undang-Undang (anggota parlemen, MPR, DPR, pent), para 

amir, president, dan para raja. Mereka itu tidak dianggap tuhan (arbab) bagi setiap orang 

yang tidak mengkafirkannya. Dan mereka itu hanya menjadi arbab dan thaghut, thaghut 

yang diibadati bagi orang yang mengikuti mereka terhadap kekafirannya dan menuruti 

mereka dalam hukum-hukumnya.... Inilah yang dimaksud dengan menjadikan mereka 

sebagai arbab dan mengibadatinya sebagai thaghut, sebagaimana yang ada penafsirannya 

dalam hadits Adi Ibnu Hatim: 

  أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمو نه وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه 
“Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian (ikut) 

mengharamkannya, dan (bukankah) mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian 

(ikut) menghalalkannya.” (HR. At-Tirmidzi, dan terdapat kelemahan di dalamnya, namun 

tidak terlalu dahsyat, sehingga menjadi kuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir 

(16634) dari Hudzaifah secara mauquf). 

Dan karena itu Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab menuturkannya dalam 

kitab Tauhid bab: 

  من أطاع العلماء واال مر ىف حترمي ما أحل اهللا أو حتليل ما حرم اهللا فقد اختذهم أربابا من دون اهللا
“Barangsiapa mentaati para ulama dan umara di dalam pengharaman apa yang Allah halalkan atau di 

dalam penghalalan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikannya sebagai arbab selain 

Allah.” 

 Jadi sekedar tidak mengkafirkan mereka tidaklah dianggap sebagai bentuk 

menjadikan mereka sebagai arbab dan thaghut yang diibadati, kecuali bila dia melakukan 

hal itu atau komitmen dengannya, dan apalagi bila sikap tidak mengkafirkannya karena 

syubhat adanya salah satu mawani’ takfir, atau jahil akan nash, atau belum sampai 

kepadanya, atau samarnya dilalah nash-nash atau (dugaan) kontradiksi antara nash-nash itu 

dibenak orang-orang awam yang lemah dalam ilmu syar’iy. 

 Dan sekedar kesesatan seorang ulama, atau penyesatannya atau talbisnya, atau 

hubunganya dengan pemerintah kafir, meskipun dia itu dengannya menjadi tokoh 

kesesatan atau menghantarkan terhadap kekafirannya dengan sebab dia melakukan salah 
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satu sebab kekafiran, tidaklah mesti dengannya dia menjadi thaghut, karena setiap thaghut 

adalah kafir sedangkan tidak setiap orang kafir dinamakan thaghut. Dan ringkasnya 

sesungguhnya dia hanya menjadi thaghut bila terpenuhi padanya definisi thaghut yang 

diambil dari syari’at yaitu: Setiap yang diibadati selain Allah macam apa saja dari macam-

macam ibadah yang mana orang yang memalingkannya kepada selain Allah dikafirkan, 

sedangkan yang menerima pemalingan itu ridla dengannya. Seperti orang yang membuat 

hukum selain Allah yang tidak Allah izinkan, atau orang yang dijadikan rujukan hukum 

selain apa yang Allah turunkan atau yang lainnya yang masuk dalam definisi syar’iy ini, 

bukan definisi-definisi bahasa yang bersifat umum yang terkadang masuk di dalamnya 

orang-orang ahli maksiat, orang-orang dhalim dan yang lainnya dan bukan pula istilah-

istilah sebagian orang yang bersifat karet yang mana mereka memasukkan apa yang mereka 

sukai dan mereka inginkan di bawahnya. 

 Orang yang merujuk hukum kepada ulama atau dukun atau yang lainnya (yang 

memutuskan) dengan selain apa yang telah Allah turunkan atau mengikutinya atas 

pembuatan hukum apa yang tidak Allah izinkan, seperti tahrim al-halal atau tahlil al haram 

atau mengganti hukum-hukum Allah yang Dia tetapkan buat makhluk atau merubah hudud-

Nya yang telah Dia gariskan buat manusia, maka orang ini telah menjadikannya sebagai 

thaghut dan tuhan selain Allah, dan inilah yang mana seseorang tidak menjadi muslim 

meskipun dia shalat, shaum, dan mengaku muslim sampai ia bara’ dari thaghutnya dan 

kufur terhadapnya, baik dia mengkafirkannya atau tidak mengkafirkannya. 

 Ini dari satu sisi.... 

 Dan dari sisi lain, sesungguhnya apa yang dimestikan terhadap penganut pendapat 

ini, yaitu orang yang tidak mengkafirkan para thaghut dan ansharnya, berupa keharusan 

loyalitas terhadap mereka dan tidak bara’ah dari mereka, maka sungguh mayoritas orang-

orang itu tidak memegangnya, dan apa yang menjadi keharusan setelahnya atas hal itu 

berupa hal-hal yang mereka haruskan atasnya adalah tidak memestikan kecuali (bagi) orang 

yang terang-terangan memegangnya (baik) dengan berupa ucapan atau perbuatan yang 

terang, yaitu bila dia mendatangkan sesuatu yang membuatnya kafir yang terang lagi jelas 

berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang mukaffirah yang mana ia adalah 

sebab-sebab kekafiran. Dan adapun selama ia tidak mendatangkan sesuatupun dari hal itu 

maka tidak bolehlah menetapkan baginya sesuatu dari lawazim itu. 

 Dan contoh-contohnya sangat banyak dari realita masa sekarang yang menunjukkan 

bahwa mayoritas manusia tidak memegang lawazim itu, meskipun mereka tanaqudl seperti 

tanaqudl Mu’tazillah yang lalu, akan tetapi tanaqudl, kerancuan dan kejahilan adalah sesuatu 

di luar takfir yang tidak terjadi kecuali dengan salah satu sebab dari sebab-sebab kekafiran 

yang nampak. 

 Dan sungguh saya telah melakukan munadharah (diskusi) dalam waktu-waktu yang 

berlainan dengan individu-individu dari jama’ah-jama’ah Islamiyyah yang beraneka ragam 

dalam masalah ini, dan saat saya utarakan atas mereka sesuatu dari lawazim yang mesti (ada) 

dari (sebab sikap) tidak mengkafirkan para thaghut itu, maka ternyata mayoritas mereka 

tidak memegang lawazim itu. Dan saya mengalahkan mereka dan menyudutkan mereka 

dengan (cara) menampakkan tanaqudl mereka, akan tetapi mereka itu pada umumnya ridla 

dengan tanaqudl ini daripada memegang sesuatu dari lawazim yang mukaffirah itu. 



286     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

 Dan di antara lawazim yang membuat orang yang merestuinya kafir adalah: 

Pengakuan akan muwalah (loyalitas) terhadap thaghut atau terhadap hukumnya dan 

aturannya yang mana mayoritas  mereka mengakui bahwa ia adalah hukum dan aturan 

kafir. 

 Saya ingat, pernah saya memojokkan sebagian mereka, bahwa tidak boleh baginya 

bersikap bara’ dari thaghut dengan bara’ yang sepenuhnya karena (thaghut) itu baginya 

adalah muslim, maka orang itu mengiakan hal itu. Kemudian tatkala saya katakan 

terhadapnya: Jadi kamu tawalliy terhadapnya? Ternyata dia tidak mau menerimanya, 

padahal sesungguhnya (sikap) tidak bara’ darinya dan tawalliy terhadapnya, keduanya pada 

hakikatnya adalah satu, akan tetapi tatkala Allah nashkan atas kafirnya orang yang tawalliy 

terhadap orang-orang kafir, maka jadilah hal itu sesuatu yang dijauhi oleh mereka itu yang 

mana mereka tidak menegaskan akan komitmen dengannya, sehingga tidaklah sah 

mengilzam dengannya selama mereka tidak iltizam (komitmen) dengannya dengan berupa 

ucapan atau perbuatan, sebagaimana tidak sah menyudutkan mereka dengan lazimul lazim, 

meskipun mereka itu tanaqudl dan takhabbuth (rancu/ngawur), tidak ada kepentingan bagi 

kita mencari-cari dan mengorek-ngorek sebab-sebab kekafiran selama mereka tidak 

menampakkannya. Dan kepentingan kita bukanlah mengkafirkan mereka atau 

mengkafirkan yang lainnya sama sekali, karena takfir yang harus dilakukan dengan sebab 

mereka melakukan salah satu sebab dari sebab-sebab kekafiran adalah sesuatu hal, 

sedangkan  sekedar tanaqudl mereka tanpa ada pelanggaran sesuatu dari (sebab-sebab) itu 

adalah hal lain. 

 Kemudian  takhabbath mereka itu tidak terbatas pada hal ini saja, di mana engkau 

melihat banyak dari mereka di sisi lain bara’ dari lawan mereka dari kaum muwahhiidin 

yang menentang para thaghut dengan bentuk bara’ yang lebih dahsyat dari bara’ mereka dari 

orang-orang kafir, bahkan banyak dari mereka mengumumkan hal itu di lembaran koran-

koran sekuler lagi kafir, dan itu sering kami lihat, mereka memusuhi kaum muwahhidin, 

mengada-ada terhadap mereka, mencoreng kehormatan mereka, menggugurkan hak-hak 

Islamiyyah mereka dan memperlakukan mereka layaknya orang kafir. Dan bila engkau 

pojokkan dia untuk mengkafirkan kaum muwahhidin itu atau membencinya dan 

memusuhinya  karena apa yang mereka bawa atau mereka anut berupa dien tauhid dan 

jihad, ternyata mereka menolak pemojokkan itu. Inilah termasuk takhabbuth dan tanaqudl 

mereka yang sering terjadi.1 

 Bahkan sebagian orang berpandangan bolehnya memerangi penguasa dan 

memberontak mereka serta konfrontasi dengan mereka padahal dia itu tidak mengkafirkan 

penguasa itu. Maka bagaimana mungkin menyudutkan orang-orang semacam mereka 

dengan tawalli terhadap penguasa itu sebagai bentuk lazim dari lawazim sikap tidak 

mengkafirkan mereka? Dan di antara contoh praktek yang nyata atas hal ini adalah 

Juhaiman rahimahullah dan kelompoknya, sungguh saya telah pernah berbaur dengan 

jama’ahnya dan telah saya baca kitab-kitabnya semua, saya hidup bersama mereka dan saya 

mengetahui mereka dari dekat. Juhaiman rahimahullah tidak mengkafirkan para penguasa 

Saudi hari ini karena kekurangan pengetahuannya terhadap realita Undang-Undang dan 

kekafiran-kekafiran mereka, dan begitulah status para penguasa Saudi baginya, dan beliau 

                                                 
1
 Akan datang perbedaan antara apa yang terjadi karena permusuhan dengan sebab dunia atau karena sebab takwil, dan antara apa yang 

merupakan nushrah dan mudhaharah (bantuan) bagi orang-orang kafir atas kaum muwahhidin  atau permusuhan karena dien mereka. 
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telah menegaskan hal itu di tulisan-tulisannya, sebagaimana dalam Kasyful Iltibas dan Al 

Imarah. 

 Namun beliau ini menjadi sumber kemurkaan mereka, dan duri di kerongkongan 

mereka serta lebih dahsyat atas mereka dari banyak orang-orang yang mengkafirkan 

mereka. Beliau mencela bai’at terhadap mereka dan menggugurkannya serta tidak 

mendiamkan sedikitpun dari kemungkaran mereka yang dia ketahui, sehingga pada 

akhirnya dia memberontak terhadap mereka dan memeranginya, beliau dan orang-

orangnya dalam tragedi Al-Haram tahun 1400 H. Dan tidak penting bagi saya di sini apa 

yang menyertai fitnah ini dan mendahuluinya berupa pentakwilan-pentakwilan seputar Al-

Mahdiy dan bai’atnya serta perkiraan  mereka bahwa ia adalah salah saeorang dari mereka. 

 Dan yang ingin saya utarakan di sini hanyalah (realita) bahwa Juhaiman ini padahal 

ia itu tidak mengkafirkan penguasa Saudi dan tidak loyal kepada mereka atau mencintainya, 

tapi justeru memusuhi mereka, membencinya, menentangnya, dan mencela terhadap 

bai’atnya. Dia dan jama’ahnya menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat negeri (PNS, 

Militer dan lainnya, pent) semuanya.1 Sebagaimana mereka menjauhi sekolah-sekolahan, 

perguruan tinggi-perguruan tinggi pemerintah, bahkan mereka berlepas diri dari surat-surat 

penting mereka dan pasport-pasportnya, kemudian pada akhirnya mereka memeranginya, 

dan beberapa waktu sebelumnya Juhaiman selalu dicari dan diincar, ia berdakwah dan 

berpindah-pindah secara diam-diam, sampai akhirnya penguasa mendapatkannya di Al-

Haram dan kemudian membunuhnya. 

 Inilah contoh yang jelas yang menunjukkan rusaknya lawazim-lawazim yang lalu atas 

setiap orang yang tidak mengkafirkan thaghut-thaghut. 

Dan juga sudah maklum bahwa tawalliy yang membuat kafir adalah membela orang-

orang kafir atas kaum muwahhidin atau membela kekafiran itu sendiri baik dengan lisan 

ataupun dengan senjata, yaitu dengan cara si orang menampakkannya sebagai satu sebab 

dari sebab-sebab kekafiran yang berupa ucapan atau amalan dhahir. Inilah yang 

memungkinkan pelakunya dikafirkan dengannya dalam hukum-hukum dunia. Adapun apa 

yang ada di bathin dan tersembunyi dari hal itu seperti klaim bahwa orang yang tidak 

mengkafirkan mereka berarti mesti tawalliy kepada mereka, meskipun tidak nampak darinya  

sesuatupun dengan lisannya atau perbuatannya, maka hal ini sama sekali tidak ada 

pengaruhnya dalam hukum-hukum dunia dan tidak sah mengkafirkan dengan sebabnya, 

dan juga dengan yang semisal dengannya berupa hal-hal yang tidak nampak, perkiraan dan 

praduga-praduga. Dan selama seseorang tidak komitmen dengan sesuatu dari lawazim-

                                                 
1
 Dan saya tidak memaksudkan bahwa dia dan jama’ahnya mengharamkan semua pekerjaan di (pemerintah), sama sekali tidak, sungguh  

telah mengabarkan saya Abu Huzaa’ Abdullatif Ad-Dirbas dan ia adalah tergolong orang dekat Juhaiman, dia ikut di penjara bersama 

anggota jama’ah lainnya sementara waktu: bahwa Juhaiman menghadiri majelis Ibnu Baaz, dan mereka itu menyodorkan risalah-risalah 

dan tulisan-tulisan mereka kepada Ibnu Baaz. Juhaiman ditanya oleh Ibnu Baaz: Apakah benar wahai Juhaiman bahwa kalian 

mengharamkan seluruh pekerjaan di pemerintahan ini? Maka Juhaiman menjawabnya sedangkan di tangannya ada cangkir kopi: Tidak 

benar wahai syaikh, seandainya saya mengharamkan semuanya tentulah saya tidak minum cangkir ini di sisimu, akan tetapi saya katakan 

kepada engkau wahai syaikh, sesungguhnya tidak ada bagian bagimu dalam hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

 )املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من املؤمن الذي ال خيالطهم وال يصرب على أذاهم (

“Orang mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar atas penganiayaan mereka adalah lebih baik dari pada mukmin yang tidak 

berbaur dengan manusia dan tidak sabar atas penganiayaan mereka.” Engkau mengetahui wahai syaikh sesungguhnya mereka melakukan 

ini dan itu... Juhaiman terus menyebutkan sedikit kemungkaran-kemungkaran mereka, sedangkan engkau tidak mampu merubahnya... Dan 

mereka melakukan ini dan itu dan mereka tidak perduli dengan pengingkaran para syaikh... Dan ia terus menyebutkan banyak hal... 

Sedangkan Syaikh (Ibnu Baaz) menundukkan kepalanya seraya mengangguk-angguk mengiakan. 
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lawazim itu baik berupa ucapan atau amalan, maka tidak boleh mengilzamnya dengan hal-

hal itu, dan terus setelah itu dia mengkafirkannya. Meskipun dia itu tanaqudl dan takhabbuth  

dalam madzhab dan pilihannya. 

 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya: Apakah lazim (kemestian) suatu madzhab 

itu madzhab atau bukan? 

 Maka beliau menjawab: (Yang benar bahwa lazim madzhab seseorang itu bukan 

madzhabnya bila dia tidak memegangnya, karena sesungguhnya bila dia telah 

mengingkarinya dan menafikannya maka penisbatannya kepada dia adalah dusta atas 

namanya, namun (pengingkarannya) itu menunjukkan rusaknya pendapat dia dan tanaqudl-

nya dalam ungkapan, selain iltizam-nya akan lawazim yang ternyata nampak bahwa lawazim 

tersebut tergolong kekafiran dan yang dialihkan dari sesuatu yang mana ia lebih banyak. 

Orang-orang yang menyatakan pendapat-pendapat yang memestikan adanya ungkapan-

ungkapan yang dia mengetahui bahwa ia memegangnya namun ia tidak mengetahui bahwa 

ungkapan itu mengharuskan dia, dan seandainya lazim madzhab orang itu adalah 

madzhabnya tentulah harus mengkafirkan setiap orang yang berkata tentang istiwa’ atau 

sifat lainnya bahwa itu adalah majaz bukan hakikat dari nama-nama dan sifat Allah).... 

Hingga ucapannya: (Tapi kita mengetahui bahwa banyak dari kalangan yang menafikan hal 

itu tidak mengetahui lazim ucapannya, bahkan banyak dari mereka menduga bahwa hakikat 

itu tidak lain hanyalah murni hakikat-hakikat makhluk1 dan mereka itu jahil akan maksud 

hakikat dan majaz, dan ucapan mereka itu adalah pengada-adaan dusta terhadap bahasa 

dan Syar’iy.....). Majmu Al Fatawa 20/121 cetakan Daar Ibni Hazm. 

 Dan beliau berkata juga dalam Al Fatawa  29/25-26: (Lazim ucapan orang ada dua 

macam: 

 Pertama: Lazim ucapannya yang haq, maka ini tergolong yang wajib atas dia untuk 

memegangnya, karena lazim al-haq adalah haq dan boleh disandarkan kepada dia bila 

diketahui dari keadaannya bahwa ia tidak menolak dari memegangnya setelah nampaknya 

hal itu. 

Kedua: Lazim ucapannya yang tidak haq, maka ini tidak wajib memegangnya, karena 

maksimal apa yang ada di dalamnya adalah bahwa ia telah tanaqudl, sedangkan telah tsabit 

bahwa tanaqudl itu terjadi dari setiap orang alim selain para Nabi, kemudian bila diketahui 

dari keadaannya bahwa ia memegangnya setelah hal itu nampak terhadapnya, maka 

terkadang disandarkan kepadanya, dan kalau tidak maka tidak boleh disandarkan 

kepadanya suatu ungkapan yang seandainya nampak bagi dia rusaknya hal itu tentu ia 

tidak memegangnya, dikarena ia telah mengatakan sesuatu yang mengharuskannya, 

sedangkan ia tidak sadar akan rusaknya ungkapan itu dan apa yang mengharuskannya. 

 Dan rincian ini dalam perselisihan manusia tentang lazimul madzhab: Apakah ia 

madzhabnya atau bukan? Adalah lebih bagus daripada memuthlaqkan salah satunya. Di 

antara lawazim yang mana itu diridlai oleh si pembicara setelah hal itu nampak baginya, 

maka ia adalah perkataannya, dan apa yang tidak dia ridlai maka itu bukan ucapannya 

meskipun hal itu tanaqudl)” 

                                                 
1
 Yaitu ia mengira bahwa makna hakikat adalah apa yang disandang oleh makhluk berupa sifat-sifat, dan karenanya ia menafikan kata 

hakikat saat menyebut sifat-sifat Allah, dia berkata: Istiwa majaz bukan hakikat dan tangan adalah majaz bukan hakikat... 
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 Dan murid beliau Ibnul Qayyim berkata dalam Qashidhah Nuniyyah yang dinamai 

Al-Kafiyyah Asy-Syafiyyah Fil Intishar Lil Firqah An-Najiyyah: 

 من عا رف بلزومه احلقان          ولوا زم املعىن تراد بذكره
  قصد الوزم وهي ذات بيان    وسواه ليس بالزم ىف حقه

  قد كان يعلمه بال نكران      اذا قد يكون لزومه اجلهول أو
  اذكان ذاسهووذانيان    لكن عرته غفلة بلزومها

  العلماء مذم بال برهان    ولذالك مل يك الزما ملذاهب

Lawazim makna adalah dimaksudkan dengan penyebutannya 

Dari orang yang mengetahui lazimnya adalah kebenaran 

Dan selainnya adalah bukan lazim baginya 

Memaksudkan lawazim dan ia adalah butuh penjelasan 

Karena bisa jadi kelazimannya itu adalah tidak diketahui atau 

Bisa jadi diketahuinya tanpa dia ingkari 

Namun ia tak menyadari kelaziman ucapannya 

Karena manusia itu makhluk yang suka lalai dan lupa 

Oleh sebab itu lazim madzhab ulama itu 

Bukanlah madzhabnya tanpa adanya bukti. 

 Dinukil dari Syahrul Qashidhah karya Ahmad Ibnu Isa 2/394. Dan ringkasan 

perkataan beliau dalam bait-bait itu: “Sesungguhnya lawazim madzhab itu bukan madzhab,  

kecuali bila penganut madzhab itu mengetahui lagi mengenal lawazim madzhabnya itu terus 

dia mengkomitmeninya. Dan selagi dia itu jahil atau lalai darinya juga lupa lagi tidak 

merasa, maka lawazim itu tidak mengharuskan dia, dan tidak boleh memaksanya kepada dia 

tanpa dalil”. 

 Adz-Dzahabiy (748 H) berkata: Tidak ragu lagi bahwa sebagian ulama ahli pikiran 

berlebihan dalam penafian, penolakan, tahrif, dan tanzih sesuai klaim mereka, sampai 

mereka jatuh dalam bid’ah atas pensifatan Allah Sang Pencipta dengan sifat-sifat suatu yang 

tidak ada, sebagaimana sesungguhnya jama’ah dari kalangan ulama atsar berlebihan dalam 

itsbat (penetapan) dan penerimaan akan (hadits) dlaif dan munkar1 serta berujar dengan 

sunnah dan ittiba, sehingga terjadilah kericuhan dan kebencian, dan yang ini membid’ahkan  

yang itu, serta yang ini mengkafirkan yang itu. Dan kami berlindung kepada Allah dari 

hawa nafsu dan perdebatan dalam dien ini, dan dari sikap kami mengkafirkan muslim 

muwahhid dengan lazim ucapannya, sedangkan ia lari dari lazim itu, dan ia mensucikan 

serta menganggungkan Rabb). Ar Rad Al Wafir Libni Nashiruddien hal. 48 

 Abu Ishaq Asy-Syatibiy (790 H) dalam Al-I’tisham 2/229 berkata: (Yang pernah kami 

dengar dari para guru bahwa madzhab para ulama muhaqqiqin dari kalangan ahli ushul: 

“Bahwa kekufuran dengan ma-aal adalah bukan kekafiran fil haal (saat itu pula), maka 

bagaimana mungkin sedangkan orang kafir itu mengingkari ma-aal itu dengan sangat dan 

                                                 
1
 Ada baiknya kami mengingatkan bahwa itsbat yang tercela adalah hanya menerapkan apa yang diriwayatkan  dengan hadits-hadits dhaif 

dan munkar, sebagaimana yang diutarakan Adz-Dzahabiy dan sebelumnya Syaikhul Islam seperti yang telah lalu dalam Al-Fatawa juz 4. 

Adapun itsbat yang shahih maka itu bukan berlebihan dan tidak diingkari, sebagaimana tidak ada celaan terhadap Ulama Al-Atsar dengan 

sebab berujar dengan Sunnah dan Ittiba. 
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membuangnya jauh-jauh, dan andai jelas baginya sisi kemestian kekafiran dari 

ungkapannya itu tentulah ia tidak mengatakannya”. 

 Berkata dalam kitab yang sama: “Dan lazimul madzhab, apakah ia madzhab atau 

bukan? Ia adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ahlul ushul, dan yang dikatakan 

oleh syaikh-syaikh kami di kawasan Bija dan Maghrib, dan mereka memandang bahwa ia 

adalah pendapat para ulama Al Muhaqqin juga, bahwa lazimul madzhab itu bukan 

madzhab, maka dari itu bila dia disuruh mengakuinya, ternyata ia sangat mengingkarinya.” 

 Dan As-Sakhawiy menuturkan dalam Fathul Mugits 1/334 ungkapan gurunya Ibnu 

Hajar, dia berkata: “Dan yang nampak bahwa yang dihukumi kafir itu adalah orang yang 

kekafirannya adalah penegasan ucapannya, dan begitu juga orang yang kekufuran itu lazim 

ucapannya dan itu dipaparkan kepadanya terus ia memegangnya. Adapun orang yang tidak 

memegangnya dan bahkan menghindar darinya maka ia itu tidak kafir meskipun lazim 

(ucapannya) itu adalah kekafiran”. 

 Syaikh Abdurrahman Ibnu Nashir As-Sa’diy berkata (1376): (Dan Tahqiq yang 

dibuktikan oleh dalil bahwa lazimul madzhab yang tidak ditegaskan oleh pemiliknya dan 

tidak ada isyaratkan kepadanya serta tidak memegangnya bukanlah madzhab, karena si 

pembicara bukanlah yang ma’shum, sedangkan ilmu makhluk bagaimanapun tingginya 

maka sesungguhnya ia adalah kurang, jadi dengan dalil apa kita memestikan si pembicara 

dengan apa yang tidak dia pegang dan kita menisbatkan ucapan kepadanya padahal dia 

tidak mengucapkannya, akan tetapi kita mengambil dalil dengan rusaknya lazim atas 

rusaknya malzum, karena lawazim ucapan adalah tergolong dalil-dalil atas sah dan lemahnya 

pandapat itu serta atas kerusakannya, karena Al-Haq lazim-nya haq pula, sedangkan yang 

bathil lazim-nya adalah yang sesuai dengannya, sehingga rusaknya lazim terutama lazim 

yang diakui kerusakannya oleh si pembicara bisa dijadikan dalil atas rusaknya malzum. 

(Taudlih Al Kafiyah Asy Syafiyyah, hal 113) 

 Dan ringkasnya: Sesungguhnya takfir dengan lazim dan ma-aal adalah termasuk 

masalah yang pelik sebagaimana telah lalu dari ulama. Asy-Syaukaniy berkata: Takfir 

dengan cara ilzam adalah termasuk sumber ketergelinciran pijakan yang paling besar, siapa 

orangnya yang ingin mempertaruhkan diennya, maka terhadap diri sendirilah dia telah 

aniaya.” As-Sail Al-Jarar 4/580. 

 

 

 

***** 
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( 1 3 )   

Takfir Orang Yang Mati Di Atas Sesuatu Dari Dosa Yang Belum Dia Taubati 

 

 

 Termasuk kekeliruan yang sangat buruk dalam takfir juga adalah takfir orang yang 

mati di atas sesuatu dari dosa yang belum dia taubati. Dan sungguh saya telah melihat 

sebagian Ghulatul Mukaffirah mengatakan hal seperti ini, dan mereka mengecualikan dosa-

dosa kecil seraya mengira bahwa mereka dengan hal itu bisa menutupi madzhab mereka 

yang syadz (ganjil) dari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, atau mereka membedakannya 

dari madzhab Khawarij, dan sudah maklum bahwa di antara Khawarij ada yang tidak 

mengkafirkan dengan dosa-dosa kecil, bahkan di antara mereka ada yang mengudzur  

dengan kejahilan dan di antara mereka ada yang tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa 

besar, sebagaimana yang akan datang di akhir kitab ini. 

 Dan sungguh dahulu saya telah mengatakan kepada sebagian mereka dalil-dalil 

yang menunjukkan kerusakan madzhab mereka ini, berupa ayat-ayat yang di dalamnya 

disebutkan ampunan Allah terhadap dosa-dosa secara umum, baik dosa kecil maupun 

besar, selain syirik atau kekafiran bagi orang yang mati di atasnya, seperti firman-Nya  

Tabaraka Wa ta’ala: 

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï� øótƒ βr& x8u�ô³ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡ sŒ yϑÏ9 â !$ t± o„  

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) penyekutuan terhadap-Nya dan akan 

mengampuni dosa dibawah itu bagi orang yang dikehendaki-Nya” (An Nisa: 48) 

 

Dan hadits-hadits syafa’at yang di dalamnya disebutkan keluarnya banyak para 

pelaku dosa dari neraka  setelah mereka diadzab sesuai kadar dosa mereka atau mereka 

tidak masuk neraka sama sekali dengan rahmat Allah ta’ala  terhadap mereka.  

 Mereka (para ghulat) mentaqyid hal itu bagi orang yang taubat di dunia sebelum dia 

mati, padahal sudah maklum bahwa taubat yang benar di dunia ini menghapus dosa 

sebelumnya, sehingga setelahnya tidak ada adzab atas seseorang, dan pintu taubat ini 

adalah luas lagi mencakup kekafiran, syirik dan yang lainnya, serta ia tidak khusus bagi 

dosa besar dan kecil namun ia umum. 

 Adapun ayat An-Nisa yang lalu, maka Ahlussunnah telah berhujjah dengannya 

sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam atas ahlul bid’ah yang mengatakan: Tidak 

diampuni bagi Ahlul Kabair bila mereka tidak taubat.... Sebagaimana dalam Majmu Al 

Fatawa (7/416) 

 Dan beliau merinci hal itu ditempat lain, beliau rahimahullah berkata: (Allah ta’ala 

adalah pengampunan segala dosa, penerima taubat lagi dahsyat siksanya. Dosa meskipun 

besar dan kekafiran meskipun dahsyat dan besar maka sesungguhnya taubat menghapus itu 

semua, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak memandang besarnya dosa untuk dia 

ampuni bagi orang yang taubat, dia justeru mengampuni syirik dan yang lainnya bagi 

orang-orang yang taubat, sebagaimana firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 
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* ö≅ è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θèùu�ó  r& #’ n?tã öΝ Îγ Å¡ à�Ρ r& Ÿω (#θäÜ uΖø) s? ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ã�Ï� øótƒ z>θçΡ—%!$# $ ·è‹ÏΗ sd 4 …çµ ¯Ρ Î) uθèδ â‘θà� tóø9 $# 

ãΛÏm§�9 $# ∩∈⊂∪    

“Katakanlah: “Wahai hamba-hamba-ku yang telah berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri, 

janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 

seluruhnya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang” (Az Zumar: 53)    

Ayat ini umum lagi muthlaq, karena ia bagi orang-orang yang bertaubat adapun 

firman-Nya:  

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï� øótƒ βr& x8u�ô³ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡ sŒ yϑÏ9 â !$ t± o„  

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan terhadap-Nya dan mengampuni dosa 

yang dibawah itu bagi orang yang dikehendaki-Nya,” (An Nisa: 48) maka ia dibatasi lagi khusus, 

karena ia berkenaan dengan orang-orang yang tidak taubat, Allah tidak mengampuni dosa 

syirik, sedangkan yang dibawah syirik maka ia digantungkan dengan kehendak Allah ta’ala. 

(Majmu Al Fatawa cet. Ibnu Hazm 2/217). 

 Dan Ibnu Hazm telah menyebutkan firman-Nya ta’ala: 

βÎ) uρ Èβ$ tGx� Í← !$ sÛ zÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# (#θè= tGtGø%$# (#θßsÎ=ô¹r'sù $ yϑåκs] ÷�t/ ( .βÎ*sù ôMtót/ $ yϑßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“t�÷z W{$# (#θè=ÏG≈ s) sù  ÉL ©9 $# Èöö7s? 4 ®L ym u þ’Å∀ s? 

#’ n<Î) Ì�øΒr& «!$# 4 βÎ*sù ôNu !$ sù (#θßsÎ= ô¹r'sù $ yϑåκs] ÷�t/ ÉΑô‰yèø9 $$ Î/ (# þθäÜ Å¡ ø%r& uρ ( ¨βÎ) ©!$# �=Ït ä† š ÏÜ Å¡ ø) ßϑø9 $# ∩∪   $ yϑ̄Ρ Î) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷zÎ) 

(#θßsÎ= ô¹r'sù t ÷ t/ ö/ä3 ÷ƒ uθyz r& 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# ÷/ä3 ª= yès9 tβθçΗ xqö�è? ∩⊇⊃∪     

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan 

antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah 

surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu 

sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Al Hujurat: 9-10) 

Dan firman-Nya ta’ala tentang qishash pembunuhan: 

 ôyϑsù u’Å∀ ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Ö ó x« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã�÷èyϑø9 $$ Î/  

“Barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya hendaklah (yang mema’afkan) yang 

mengikuti dengan cara yang baik...” (Al Baqarah: 178) 

Dan beliau menjelaskan bahwa Ukhuwwah Imaniyyah itu memestikan bahwa ia itu 

bukan orang kafir... Kemudian berkata: (Dan seorangpun tidak berhak mengatakan: Bahwa 

Allah ta’ala hanyalah menjadikan mereka sebagai ikhwan kita bila mereka taubat, karena 

nash ayat menyatakan bahwa mereka itu ikhwan dalam keadaan membangkang dan 

sebelum kembali kepada Al Haq). Al-Fash 3/236. 

 Dan perhatikan firman-Nya yang Dia firmankan berkenaan dengan dosa-dosa yang 

tidak mukaffirah, serta perbedaan antara ini dengan apa yang dia fimankan berkenaan 

dengan kekafiran, di mana dia mengaitkan ukhuwwah fiddien serta mengukuhkannya di atas 

taubat darinya dalam surat At-Taubah: 
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βÎ*sù (#θç/$ s? (#θãΒ$ s%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# (# âθs?# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# öΝä3 çΡ≡ uθ÷zÎ*sù ’Îû Çƒ Ïe$!$# 3 ã≅ Å_Á x� çΡ uρ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθs) Ï9 tβθßϑn= ôètƒ ∩⊇⊇∪   

“Kemudian bila mereka taubat (dari syirik/kekafiran), mereka shalat dan mereka menunaikan zakat, 

maka (mereka itu adalah) ikhwan kalian dalam dien ini, dan kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi 

orang-orang yang memahami” (At Taubah: 11) 

 Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ubadah Ibnu Ash Shamit 

bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada para sahabatnya:  

  :احلديث إىل قوله. ) …تعالوا بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئاً، وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم( 
 )إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه  :ومن أصاب من ذلك شيئا مث سرته اهللا فهو إىل اهللا(

(Marilah kalian bai’at saya untuk kalian tidak menyekutukan sesuatupun dengan Allah, kalian tidak 

mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak kalian....) Hingga sabdanya: “(Dan siapa 

yang melakukan sesuatu dari hal itu kemudian Allah menutupinya, maka ia (dikembalikan) kepada 

Allah bila Dia menghendaki maka Allah memaafkannya dan bila Dia menghendaki maka Allah 

menyiksanya),” Di dalamnya ada faidah bahwa orang yang melakukan sesuatu dari dosa-

dosa itu dan belum ditegakkan had atasnya serta Allah menutupinya hingga dia mati maka 

itu dikembalikan kepada masyi’ah-Nya, bila Allah menghendaki maka Dia mengadzabnya 

sesuai kadar dosa itu dan bila Allah menghendaki maka Dia memaafkannya, sedangkan 

orang seperti itu maka bukanlah orang kafir.  Ini umum, masuk di dalamnya orang yang 

belum taubat dan orang yang taubat yang tidak memenuhi syarat-syarat taubat yang 

haqiqiyyah lagi diterima di sisi Allah. Adapun orang yang taubat dengan taubat kamilah 

haqiqiyyah mutaqabbalah (taubat yang sempurna lagi sebenarnya lagi diterima), maka tidak 

ada adzab atasnya, dan hal itu tidak dikeruhi oleh penyebutan syirik, karena (keumuman 

hadits ini, sebagaimana yang dikatakan An-Nawawi- dikhususkan dengan firman-Nya 

ta’ala: 

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï� øótƒ βr& x8u�ô³ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡ sŒ yϑÏ9 â !$ t± o„  

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ( dosa) penyekutuan terhadap-Nya” (An Nisa: 48)  

Dan orang murtad bila dibunuh di atas riddah-nya maka qatl (hukum bunuh) bagi dia 

itu bukanlah sebagai kafarat) 

 Al Hafidh berkata dalam Kitabul Iman... Fathul Bariy: (Dan dikatakan: Kemungkinan 

yang dimaksud ialah apa yang disebutkan setelah syirik dengan qarinah bahwa yang 

dikhitabi dengan hal itu adalah kaum muslimin, maka syirik tidak masuk sehingga butuh 

dikeluarkan, dan ini dikeluarkan oleh riwayat Muslim dari jalan Abul Asy’ats dari Ubadah 

dalam hadits ini: “Dan siapa yang mendatangkan had di antara kalian” karena qatl syirik tidak 

dinamai had) 

 Dan dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Dzar, Rasulullah shallAllahu ‘alaihi wa 

sallam berkata: (Allah Azza Wa jalla) berkata:  

ومن لقيين  :إىل قوله… من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا وأزيد ، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر 
 ). بقراب األرض خطيئة ال يشرك يب شيئا لقيته مبثلها مغفرة 
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“Siapa yang datang dengan kebaikan maka baginya sepuluh kali lipat dan Aku menambahnya, dan 

siapa yang datang dengan keburukan, maka balasan keburukan  adalah semisalnya  atau Aku 

mengampuni...” Hingga firman-Nya: “Dan siapa yang berjumpa dengan Aku dengan membawa 

sepenuh bumi seraya ia tidak menyekutukan sesuatupun dengan-Ku, maka Aku menjumpainya 

dengan ampunan semisalnya).   

Di dalamnya ada dua indikasi yang menunjukkan untuk tidak takfir orang yang mati 

di atas dosa selain syirik, pertama sabdanya: “dan siapa yang datang dengan keburukan, maka 

balasan keburukan adalah semisalnya atau aku mengampuni” 

 Di dalamnya terkandung faidah bahwa orang yang datang kepada Allah dengan 

keburukan yang belum dia taubati, maka ia kembali kepada Allah, bila Dia menghendaki 

maka Allah membalasnya dengan yang semisalnya, dan bila Dia menghendaki maka Dia 

mengampuninya.  Dan kedua firman-Nya:  

 )ومن لقيين بقراب األرض خطيئة ال يشرك يب شيئا لقيته مبثلها مغفرة ( 
“Dan siapa yang berjumpa dengan-Ku dengan sepenuh bumi dosa seraya tidak menyekutukan 

sesuatupun dengan-Ku, maka Aku menjumpainya dengan ampunan semisalnya.” 

 Di dalamnya terkandung faidah bahwa orang yang mati di atas dosa yang belum dia 

taubati, maka sesungguhnya Allah mengampuninya bila dia realisasikan tauhid dan 

menjauhi syirik dan tandid. Dari Ibnu Umar radliyallahu ‘anhu, berkata: Kami masih 

menahan diri dari memintakan ampunan bagi para pelaku dosa besar sampai kami 

mendengar dari mulut Nabi kami shallallahu ‘alaihi wa sallam bekata:  

إن اهللا تبارك وتعاىل ال يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء فإين ادخرت شفاعيت ألهل الكبائر من ( 
 . رواه ابن أيب عاصم يف السنة) ، فأمسكنا عن كثري مما كان يف أنفسنا“أميت يوم القيامة

“(Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta’ala tidak mengampuni penyekutuan terhadap-Nya, dan Dia 

mengampuni dosa yang dibawah itu bagi orang yang Dia kehendaki, sesungguhnya aku simpan 

syafa’atku buat ahlul kabaair dari kalangan ummatku di hari kiamat) maka kami menahan diri dari 

banyak hal yang ada dalam jiwa). HR. Ibnu Abi ‘Ashim dalam As-Sunnah. 

 Dan Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dalam Kitabul Iman (bab dalil yang 

menunjukkan bahwa orang yang bunuh diri itu tidak kafir) hadits laki-laki yang hijrah 

bersama Ath-Thufail Ibnu ‘Amr, terus dia jatuh sakit, kemudian dia keluh kesah dan 

memotong sendi-sendi jarinya dengan tombak yang tajam, darahnyapun mengalir sampai 

dia mati. Kemudian, Ath-Thufail mimpi melihat dia dalam tidurnya, tampangnya bagus dan 

dia melihatnya menutupi kedua tangannya, maka Ath-Thufail bertanya kepadanya: Apa 

yang dilakukan Tuhanmu terhadapmu? Maka orang itu menjawab: Allah mengampuniku 

karena hijrahku.... Ath Thufail berkata: Mengapa aku melihatmu menutupi kedua 

tanganmu? Ia berkata: Dikatakan kepadaku: Kami tidak akan memperbaik apa yang kamu 

rusak.” Maka Ath-Thufail menceritakannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

maka Rasulullah berkata: Ya Allah kedua tangannya ampunilah juga” 

 An-Nawawi berkata: (....Di dalamnya terdapat hujjah bagi satu kaidah yang agung 

bagi Ahli Sunnah, bahwa orang yang bunuh diri atau melakukan maksiat lainnya dan mati 

tanpa taubat maka ia bukan kafir dan tidak boleh dipastikan neraka baginya, akan tetapi ia 

dalam stasus masyi’ah) 
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 Dan beliau berkata di tempat lain: (madzhab ahlul haq: Bahwa maksiat-maksiat yang 

bukan kekafiran tidak boleh dipastikan dengan vonis neraka bagi pelakunya bila mati 

sedang ia belum taubat darinya, akan tetapi ia tergantung masyi’ah Allah ta’ala, bila Dia 

menghendaki maka Dia mema’afkannya dan bila Dia menghendaki maka Dia 

mengadzabnya, berbeda halnya dengan Khawarij dan Mu’tazillah). Syarh Muslim 4/297 

 Inilah... Dan di antara hal yang menunjukkan atas rusaknya madzhab orang yang 

mengkafirkan dengan sebab dosa secara umum adalah keragaman hudud dan sangsi-sangsi 

syar’iy yang Allah ta’ala tetapkan bagi hamba-hamba-Nya di dunia, karena Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala tidak menjadikan sangsi dosa seluruhnya al-qatl, sebagaimana ia keberadaan had 

riddah yang disabdakan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

 )من بّدل دينه فاقتلوه(
“Siapa yang merubah diennya maka bunuhlah dia.” (HR. Jama’ah, kecuali Muslim dan Hadits 

Ibnu ‘Abbas) 

 Andaikata kabair atau dosa-dosa lainnya adalah kekafiran yang mengeluarkan dari 

millah, tentulah sama had dosa-dosa itu semua dengan had riddah, akan tetapi tatkala sangsi-

sangsinya beraneka ragam maka itu menunjukkan pada aneka ragamnya hukum Allah 

tentang hal itu dan bahwa ia bukanlah kufur akbar. Oleh sebab itu tidak ditegakkan hudud 

yang di bawah hukum bunuh terhadap orang-orang yang sakit dan dikhawatirkan atasnya, 

kecuali setelah kesembuhannya. 

 Dan siapa yang maksiatnya hadnya adalah al-qatl seperti zina muhshan dan 

pembunuhan orang muslim, maka ia dishalatkan setelah dia dibunuh, dan dikuburkan di 

pekuburan kaum muslimin dan hartanya diwarisi ahli warisnya. Dan ini semuanya hukum-

hukum yang berbeda dengan hukum-hukum murtad. 

 Pencuri dipotong tangannya karena sebab mencuri, dan ia diberi (tunjangan) dari 

baitul mal karena ia punya hak di dalamnya seperti kaum muslimin pada umumnya. Dan 

tatkala sebagian sahabat melaknat seorang laki-laki yang terkena had khamr, maka Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam melarangnya dari melaknat dia, dan beliau menyebutkan bahwa 

dia itu mencintai Allah dan Rasul-Nya.1 

 Ini dan yang lainnya tergolong hal yang menunjukkan bahwa terkadang berkumpul 

pada seseorang keburukan bersama kebaikan, dan bahwa ia tidak keluar dari lingkungan 

Islam selama keburukan itu di bawah syirik. 

 Dan kemungkinan berkumpulnya maksiat bersama iman adalah ajaran inti yang 

membedakan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dengan seluruh firqah-firqah besar seperti 

Khawarij, Mu’tazillah dan yang lainnya, oleh karena itu mereka mengatakan: Bahwa iman 

itu bertingkat-tingkat dan berbagi-bagi. Abu Manshur Abdul Qadir Ibnu Thahir Al 

Baghdadi Berkata (429 H) dalam bantahannya terhadap Khawarij yang mengkafirkan setiap 

pelaku maksiat, sedangkan beliau menuturkan ushul yang disepakati Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah: (Seandainya para pelaku dosa seluruhnya adalah kafir tentulah mereka murtad 

dari Islam, dan seandainya mereka seperti itu tentulah hukum yang wajib adalah 

membunuh mereka bukan penegakkan hudud atas mereka, dan tentulah tidak ada faidah 

                                                 
1
 HR. Al  Bukhari dalam Al-hudud (6780) 
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akan wajibnya pemotongan tangan si pencuri, penderaan si penuduh zina serta perajaman 

pezina muhshan,1 karena orang murtad tidak ada had baginya kecuali qatl (bunuh). Hal (351-

352). 

 Syaikhul Islam berkata dalam kontek penyebutan madzhab Khawarij, dan bahwa 

mereka berkata: (Orang mukmin adalah orang yang melakukan seluruh kewajiban dan 

meninggalkan seluruh yang diharamkan, siapa yang tidak seperti itu maka dia kafir, kekal 

di neraka, terus mereka menjadikan semua yang menyelisihi pendapat mereka (kafir) seperti 

itu, mereka berkata: Sesungguhnya Utsman, Ali dan yang lainnya telah memutuskan 

dengan selain apa yang Allah turunkan dan berbuat dhalim, maka mereka menjadi kafir), 

beliau berkata: (Dan madzhab mereka adalah bathil dengan dalil-dalil yang banyak dari Al-

Kitab dan As-Sunnah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah 

memerintahkan untuk memotong tangan pencuri tidak membunuhnya, seandainya ia itu 

kafir murtad tentulah wajib membunuhnya, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:  

 )من بّدل دينه فاقتلوه(
“Siapa yang mengganti diennya maka bunuhlah dia”  

Dan bersabda:  

 )نفس يقتل اكفر بعد إسالم، وزنا بعد إحصان أو قتل    :ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث(
“Tidak halal darah orang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal: kufur setelah Islam, zina 

setelah ihshan atau membunuh jiwa yang dia bunuh dengannya”  

Dan Dia Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan untuk mendera laki-laki pezina dan 

wanita pezina seratus deraan dan seandainya keduanya kafir tentulah dia perintahkan 

untuk membunuhnya dan Dia memerintahkan untuk mendera orang yang menuduh zina 

wanita yan baik-baik delapan puluh deraan, seandainya ia itu kafir tentu Dia perintahkan 

untuk membunuhnya.....) Majmu Al Fatawa 7/296-297 cat. dar Ibnu Hazm 

 Al-Imam Abu Utsman Ismail Ash-Shabuniy (449): (Ahlus Sunnah berkeyakinan 

bahwa orang mukmin meskipun banyak melakukan dosa, baik kecil maupun besar, maka ia 

itu tidak kafir dan bila ia keluar meninggalkan dunia tanpa taubat darinya dan mati di atas 

tauhid dan ikhlas maka urusannya kembali kepada Allah ‘azza wa jalla, bila Dia 

menghendaki maka ia mengampuninya dan Dia memasukkannya ke syurga hari kiamat 

dalam keadaan selamat menang tanpa dicoba dengan neraka serta tidak disiksa atas apa 

yang dia langgar dan dia lakukan serta dia bawa ke hari kiamat berupa dosa dan kesalahan, 

dan bila Dia menghendaki maka Dia mengadzabnya maka ia tidak kekal di dalamnya, akan 

tetapi Dia memerdekakannya dan mengeluarkannya darinya kepada kenikmatan Daarul 

Qarar.....). Aqidah As-Salaf Wa Ashhabul Hadits. 

 

 

***** 

                                                 
1
 Begitulah dalam cetakan, bisa jadi yang benar adalah (Dan penderaan pezina yang belum muhshan). 
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( 1 4 )   

Ngawur Dan Tidak Membedakan Dalam Takfir Antara Suatu Yang Tergolong 

Ashlul Iman Atau Nawaqidl-nya Dengan Suatu Yang Tergolong Al-Imam Al 

Wajib Atau Al Mustahabb 

 

 

 Di antara kekeliruan yang sering terjadi dalam takfir juga adalah ngawur dan tidak 

membedakan dalam takfir antara suatu yang tergolong Ashlul Iman atau pembatal-

pembatalnya dengan suatu yang tergolong Al-Iman Al Wajib atau yang Al Iman Al 

Mustahabb. Sikap ngawur ini menjerumuskan dalam sikap serabutan dalam takfir. Dan 

penjelasan itu adalah bahwa iman itu terbagi menjadi: Ashl (pokok/inti), Wajib dan 

Mustahabb. 

 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Kitabul Iman pada definisinya: (Dan 

ia (iman) itu terdiri dari ashl yang mana ia tidak sempurna tanpanya,1 dan (terdiri) dari iman 

yang wajib yang mana iman menjadi kurang dengan meninggalkannya dengan kekurangan 

yang mana pelakunya berhak mendapatkan sangsi, serta terdiri dari iman yang mustahabb 

yang dengan ketinggalannya lenyaplah derajat yang tinggi). 

 Ashlul Iman: Adalah suatu yang mana al-iman tidak ada tanpanya dan tidak ada 

keselamatan dari kekafiran kecuali dengannya, dan ini yang dinamakan dengan muthlaqul  

iman.  Dan ia itu meliputi cabang-cabang yang mana al-iman tidak sah kecuali dengannya: 

 Atas hati: Mengetahui apa yang dibawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam secara 

global, membenarkannya, tunduk kepadanya disertai mendatangkan amalan-amalan hati 

yang mana al-iman tidak sah kecuali dengannya, seperti mahabbah (mencintai) apa yang 

dibawa Nabi  shallallahu ‘alaihi wa sallam, ridla dan berserah diri terhadapnya serta amalan-

amalan hati lainnya. 

 Atas lisan: Iqrar (pengakuan) akan dua kalimah syahadat. 

 Atas anggota badan: Shalat yang mana orang yang meninggalkannya dikafirkan, dan 

begitu juga rukun-rukun Islam lainnya menurut sebagian ulama sesuai perbedaan tentang 

kekafiran orang yang meninggalkannya.  

 Sedangkan dlabith (batasan) suatu yang tergolong masuk dalam ashlul iman: bahwa 

setiap ucapan atau perbuatan yang mana orang yang meninggalkannya dikafirkan, maka 

mengerjakannya termasuk ashlul iman, dan setiap ucapan atau perbuatan yang mana 

pelakunya dikafirkan, maka meninggalkannya tergolong ashlul iman. Dan siapa yang 

membawa ashlul iman maka dia masuk syurga, baik langsung atau di kemudian hari, sebab 

ia tergolong kaum muwahhidin, sedangkan surga itu dipersiapkan buat kaum muwahhidin, 

dan ia adalah tempat kembali mereka meskipun mereka melakukan taqshir (keteledoran) 

dalam Al-Iman Al-Wajib. 

                                                 
1
 Seandainya beliau rahimahullah berkata: (ashl yang mana ia tidak sah tanpanya) tentulah lebih jeli dan lebih tepat, kerena iman itu tidak 

sempurna dengan ashl-nya saja, akan tetapi dengan ketiga tingkatannya yang dengan semuanya dinamakan Al-Iman Al-Kamil At-Taam 

(iman yang sempurna total).  
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 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Iqtidlaush Shirathil Mustaqim: (Tidak 

setiap orang yang ada padanya suatu cabang dari cabang-cabang keimanan menjadi mu’min 

sampai ada padanya ashlul iman). (hal 82). 

 Al-Iman Al-Wajib: Yaitu suatu yang lebih dari sekedar ashlul iman, berupa 

mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan.  Sedangkan 

dlabith suatu yang masuk dalam Al-Iman Al-Wajib adalah bahwa setiap amalan yang ada 

ancaman dalam hal meninggalkannya dan yang meninggalkannya itu tidak dikafirkan, 

maka mengerjakannya itu termasuk Al-Iman Al-Wajib, seperti penunaian amanah, berbakti 

kepada kedua orang tua, jihad yang wajib, silaturahim dan yang lainnya 

 Dan setiap amalan yang ada ancaman dalam hal melakukannya namun 

mengerjakannya itu tidak dikafirkan, maka meninggalkannya itu termasuk Al-Iman Al-

Wajib seperti: Zina, Riba, Mencuri, minum khamr dan dusta.  Siapa yang taqsir di dalam Al-

Iman Al-Wajib, di mana ia meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu yang 

haram, bila dia itu memiliki ashlul iman, maka ia itu termasuk ashhabul kabair (pelaku dosa 

besar) atau ‘ushatul muwahhidin (kaum muwahhid yang maksiat) atau orang yang 

dinamakan (al-fasiq al maliy) yaitu bahwa dia bersama kefasiqannya itu tidak keluar dari 

millah. Siapa yang mati dalam hal ini, maka ia itu termasuk ahlul wa’id (orang-orang yang 

mendapat ancaman), akan tetapi ia itu berada dalam masyi’ah (kehendak Allah) -menurut 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, berbeda dengan dengan Khawarij dan Mu’tazillah- bila Allah 

menghendaki maka Dia mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga langsung 

tanpa ada adzab, dan bila Dia menghendakinya maka Dia mengadzabnya sesuai kadar 

dosanya, kemudian tempat kembali akhirnya adalah ke surga, tempat kembali kaum 

muwahhidin dengan sebab ashlul iman yang ada padanya. 

 Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bukhariy bahwa 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:  

حىت إذا فرغ اهللا من القضاء بني العباد وأراد أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار، أمر املالئكة أن خيرجوا من النار (
 ). من كان ال يشرك باهللا شيئا ممن أراد اهللا أن يرمحه ممن يشهد أن ال إله إال اهللا، فيعرفوم يف النار بأثر السجود

(Sehingga bila Allah telah selesai dari memutuskan di antara para hamba dan Dia ingin 

mengeluarkan dengan rahmat-Nya orang yang Dia inginkan dari penghuni neraka, Dia 

memerintahkan Malaikat untuk mengeluarkan dari neraka orang yang tidak menyekutukan 

sesuatupun dengan Allah dari golongan orang yang Allah inginkan untuk merahmatinya dari orang-

orang yang bersaksi akan Laa ilaaha illallaah, maka para Malaikat mengenal mereka di dalam neraka 

dengan bekas sujud)  

 Siapa yang mendatangkan Al-Iman Al-Wajib dengan ashlul iman, dia tidak taqshir di 

dalamnya dan tidak menambahkan atasnya, maka ia adalah mu’min yang berhak 

mendapatkan masuk surga langsung tanpa ada adzab sebelumnya. Dan berkenaan dengan 

macam mereka ini dikatakan di dalam hadits: 

  )أفلح إن صدق(
(Dia beruntung bila jujur) tatkala seorang sahabat berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam:  
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 .رواه البخاري) والذي أكرمك باحلق ال أطوّع شيئاً، وال أنقص مما فرض اهللا علي شيئا(
“Demi dzat yang memuliakan engkau dengan al haq saya tidak akan melakukan tathawwu (tambahan 

yang mustahabb) satupun dan tidak akan mengurangi suatupun dari yang Allah Fadlukan kepada 

saya” (HR. Al-Bukhari) 

 Adapun Al Iman Al Mustahabb: maka ia adalah suatu yang melebihi dari Al Iman Al 

Wajib, berupa pelaksanaan al-mandubat (hal-hal yang dianjurkan) dan al mustahabbat, serta 

meniggalkan hal-hal makruh dan al musytabihat. Siapa yang mendatangkan hal ini disertai 

ashlul iman dan Al Iman Al Wajib, maka ia tergolong As-Sabiqunal Bil Khairat (orang-orang 

yang terdepan dengan kebaikan) dengan izin Allah. Dan lenyapnya tingkatan ini 

melenyapkan derajat yang tinggi, tapi tidak ada siksa atasnya serta tidak ada adzab. Dan 

dari rincian ini teringkaslah bagi kita kaidah ini: (bahwa setiap ketaatan adalah iman dan 

bukan setiap maksiat adalah kufur akbar), sebagaimana ketaatan itu beraneka ragam 

tingkatannya, di antaranya ada yang masuk dalam ashlul iman dan dianggap sebagai syarat 

bagi keimanan, ada juga yang masuk dalam Al-Iman Al Wajib, dan ada juga yang masuk 

dalam Al-Iman Al Mustahabb, sebagaimana dalam hadits: 

اإلميان بضع وستون شعبة، أعالها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من ( 
 . متفق عليه) اإلميان

“Iman itu 60 sekian cabang, yang paling tinggi adalah pengucapan Laa ilaaha illallaah, dan yang 

paling rendah adalah menyingkirkan kotoran dari jalan, sedangkan rasa malu itu adalah cabang dari 

keimanan” (Muttafaq ‘alaih). 

 Maka begitu pula halnya dengan maksiat, di antaranya ada yang mencoreng ashlul 

iman, dan ini dinamakan kekafiran atau pembatal. Di antaranya ada yang mencoreng Al-

Iman Al-Wajib, dan ini dinamakan fisq maka mesti mengetahui setiap derajat dan apa yang 

berkaitan dengannya, dan membedakan antara suatu yang dikafirkan dengannya dengan 

sesuatu yang tidak dikafirkan dengannya, Allah ta’ala: 

£Å3≈ s9 uρ ©!$# |=¬7ym ãΝ ä3 ø‹s9 Î) z≈ yϑƒ M}$# …çµ uΖ−ƒ y—uρ ’ Îû ö/ä3 Î/θè= è% oν§�x.uρ ãΝ ä3 ø‹s9 Î) t�ø� ä3 ø9 $# s−θ Ý¡ à� ø9 $# uρ tβ$ uŠóÁÏèø9 $# uρ  

 Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatinya 

serta menjadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan” (Al Hujurat: 7) 

 Perhatikanlah pemilahan Allah ta’ala antara kekafiran dengan kefasiqan dan maksiat, 

maka sikap keberserahan diri seorang hamba tidak akan selamat sehingga ia membedakan 

antara apa yang telah Allah bedakan, dan ia menggabungkan serta menyatukan antara apa 

yang telah Allah satukan. 

 Dia mesti membedakan antara apa yang menggugurkan Ashlul Iman yaitu al 

mukkaffirat, dengan apa yang mengurangi Al Iman Al Wajib atau Al Mustahabb dan tidak 

menggugurkan ashlul iman. Sebagian ulama menggunakan istilah Al Iman Al Wajib atau 

Wajibatul Iman, dan mereka menggabungkan di dalamnya antara suatu yang tergolong 

Ashlul Iman dan tingkatan Al Iman Al Wajib, karena seluruhnya itu tergolong al wajibat, 

akan tetapi yang pertama termasuk syarat al iman yang mana al iman menjadi gugur 

dengan kurangnya suatu darinya, sedangkan yang kedua termasuk wajibatul iman saja dan 

bukan termasuk syarat-syarat al iman, ia menjadi kurang dengan kekurangan hal ini dan 
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tidak menjadi gugur (batal/lepas). Dan masalah ini adalah perbedaan istilah dan tidak ada 

pengaruh di dalamnya selama yang dimaksud adalah selaras/sejalan dengan ushul ahlus 

sunnah, dan itu bisa dipahami dari konteks sebagaimana yang disebutkan dalam contoh 

berikut ini: 

 Sungguh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah memperumpamakan bagian-bagian 

al iman dengan pohon, beliau berkata: 

 (Sesungguhnya sebatang pohon umpamanya adalah nama bagi gabungan batang, 

daun-daun dan dahan-dahan,1 dan ia setelah lenyapnya daun-daun tetap disebut pohon, 

dan setelah lenyapnya dahan ia tetap disebut pohon namun tidak sempurna dan kurang,2 

maka hal seperti itu diberlakukan pada penanaman al iman dan ad dien. 

 Sesungguhnya iman itu tiga tingkatan:  

- Iman As-Sabiqunal Al-Muqqarrabun, yaitu iman yang didatangkan di dalamnya al-

wajibat3 dan mustahabbat berupa mengerjakan dan meninggalkan. 

- Iman Al Muqtashidin Ashhabul Yamiin, yaitu iman yang didatangkan di dalamnya al 

wajibat4 berupa mengerjakan atau meninggalkan. 

- Iman Adh-Dhalimin, yaitu iman yang ditinggalkan di dalamnya sebagian al wajibat 

atau yang dikerjakan di dalamnya sebagian yang diharamkan.  

Oleh sebab itu ulama As-Sunnah berkata ketika mensifati “I’tiqad Ahlis Sunnah wal 

Jama’ah”: (Sesungguhnya mereka tidak mengkafirkan seorangpun dari kalangan ahlul qiblat 

dengan sebab dosa)” sebagai isyarat kepada bid’ah Khawarij yang mengkafirkan dengan 

dosa apa saja. Adapun ashlul iman yang mana ia adalah pengakuan terhadap apa yang 

dibawa para Rasul dari Allah sebagai bentuk tashdiq terhadapnya dan inqiyad kepadanya, 

maka ia adalah ashlul iman yang mana orang yang tidak mendatangkannya bukanlah 

sebagai orang mu’min...). 12/254 cet Daar Ibni Hazm. 

Kemudian berkata hal: 256 (Dan bila telah diketahui penggunaan nama al iman, 

maka saat disebut keberhakan surga dan keselamatan dari neraka dan (saat disebutkan) 

celaan terhadap orang yang meninggalkan sebagiannya dan yang lainnya, maka yang 

dimaksudkan dengannya adalah Al-Iman Al Wajib, seperti firman-Nya ta’ala:  

                                                 
1
 Ini isyarat pada iman yang sempurna dengan gabungan tingkatannya yang tiga 

2
 Yaitu bahwa Al Iman dengan ketiga derajatnya adalah seperti sebatang pohon yang sempurna, dan setelah lenyap kesempurnaannya yang 

mustahabb dan yang wajib maka iman tidaklah gugur dan tidak lenyap sebagaimana yang dikatakan oleh Khawarij dan Mu’tazillah, namun 

masih tetap ashl-nya meskipun dinamakan iman yang kurang, seperti pohon bila telah lenyap daun-daunnya dan dahannya, dan masih 

tersisa batang dan pangkalnya, tidak lenyap meskipun kurang.  
3
 Dan Al Wajibat di sini adalah mencakup wajibat ashlil iman dan al iman al wajib sebagaimana yang nampak. 

4
 Yang dimaksud di sini adalah meninggalkan suatu yang tergolong tingkatan Al Iman Al Wajib bukan Ashlul Iman, karena pengurangan dari 

Ashlul Iman merupakan pengguguran akan Al-Iman, terutama sesungguhnya beliau telah menggunakan pengklasifikasian yang ada dalam 

firman-Nya ta’ala:  

§Ν èO $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈tGÅ3 ø9 $# t Ï%©!$# $ uΖ øŠx�sÜô¹$# ô ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟ ßγ÷ΨÏϑ sù ÒΟ Ï9$ sß  Ïµ Å¡ø�uΖ Ïj9 Ν åκ ÷] ÏΒuρ Ó‰ ÅÁtFø)•Β öΝ åκ ÷] ÏΒuρ 7, Î/$y™ ÏN≡ u�ö� y‚ø9 $$ Î/ Èβ øŒ Î*Î/ «! $#  

“Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih  di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang 

menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat 

kebaikan dengan izin Allah...” (Fathir: 32) Orang – orang yang menganiaya diri mereka sendiri di sini tergolong orang – orang yang ALLAH 

subhanahu wa ta’ala pilih dengan sebab ushlul iman yang mereka miliki meskipun mereka berbuat taqshir pada wajibatnya.  
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada 

jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.” (Al-Hujurat: 15) 

Dan sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو (
 )مؤمن

“Tidaklah pezina berzina saat dia berzina sedangkan dia itu mukmin, dan tidaklah pencuri mencuri 

saat dia mencuri sedangkan dia itu mukmin, serta tidaklah meminum khamr saat dia meminumnya 

sedangkan dia itu mukmin” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

Beliau menafikan darinya Al Iman Al Wajib yang dengannya dia berhak dapat surga, 

namun tidak mesti hal itu menafikan Ashlul Iman dan bagian-bagian serta cabang-cabang 

lainnya. Sampai ucapannya: (Dan di antara bab ini sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

  )من غّشنا فليس منا(
“Siapa yang menipu kami maka ia bukan tergolong kami”1 bukan dimaksud dengannya bahwa 

dia itu kafir sebagaimana yang ditakwil oleh Khawarij, dan bukan juga yang dimaksud 

dengannya bahwa ia bukan tergolong orang-orang pilihan kami sebagaimana yang ditakwil 

oleh Murjiah. 

Akan tetapi yang disembunyikan (mudlmar) adalah selaras dengan yang 

dinampakkan (muzhhar), dan Al-Muzhhar (yang ditampakkan) adalah orang-orang mukmin 

yang berhak akan pahala lagi selamat dari adzab, dan orang yang menipu itu bukan 

tergolong kami karena ia terancam dengan murka dan adzab Allah secara ikhtisar. 

Dan kesimpulannya adalah bahwa al iman yang lawannya kekufuran ia saja adalah 

suatu yang tergolong ashlul iman. 

 Adapun Al Iman Al Wajib, maka ia adalah yang lawannya kefasikan, sedangkan Al 

Iman Al Mustahab adalah suatu yang lawannya meninggalkan yang tidak mengkafirkan 

dan tidak membuat fasiq. 

 Maka hati-hatilah dari sikap mencampuradukan antara nash-nash ketiga tingkatan, 

karena dalam hal itu terdapat sumber ketergelinciran pemahaman. 

 Hendaklah mengamati ayat-ayat dan hadits-hadits, dan hendaklah mentadabburinya 

serta hendaklah mengembalikan nash yang musykil kepada nash yang terang lagi jelas, 

karena sesungguhnya tidak dikeluarkan dari lingkungan Al Iman dan Al Islam kecuali 

orang yang mendatangkan dosa mukaffir yang melenyapkan Ashlul iman, sama saja baik itu: 

Meninggalkan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Ashlul Iman, seperti meninggalkan 

ikrar akan dua kalimah syahadat, atau meninggalkan shalat, atau lenyapnya tashdiqul qalbi 

                                                 
1
 HR. Muslim 
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yaitu kufr takdzib, atau lenyapnya keyakinan hati yaitu kufr syakk (keraguan) dan cabang-

cabang serta wajibbat ashlul iman lainnya, baik itu tergolong amalan-amalan hati atau lisan 

atau jawarih (anggota badan). 

 Atau melakukan suatu keharaman dari keharaman-keharaman yang berlawanan 

dengan ashlul iman, sama saja baik itu tergolong amalan-amalan hati atau lisan atau jawarih, 

seperti tahakkum kepada thaghut atau mencela Allah dan Rasul-Nya serta menyeru selain 

Allah atau menyembelih dan sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala atau 

memalingkan tasyri’, tahlil, dan tahrim kepada selain-Nya. 

 Adapun yang mencoreng Al-Iman Al Wajib, maka sesungguhnya ia mengurangi al-

iman dan tidak menggugurkannya, maka hati-hatilah dari melakukan takfir dengan hal itu 

saja. Dan sebelum menutup bahasan ini saya ingin mengingatkan pada lima hal penting: 

Pertama: Sesungguhnya kekafiran meskipun memang seperti apa yang telah engkau 

ketahui dengan mencoreng cabang mana saja dari cabang-cabang Ashlul iman, akan tetapi 

sesungguhnya takfir dalam hukum-hukum dunia hanyalah dengan suatu yang menohok 

ashlul iman dengan lisan dan anggota badan (jawarih) secara pastinya, yaitu dengan 

ucapan-ucapan dan amalan dhahir saja. 

 Dan tidak ada kaitannya bagi amalan dalam hal takfir di hukum dunia ini, karena ia 

adalah hal yang ghaib yang tidak mungkin dilihat dan tidak bisa dijadikan patokan selama 

keyakinan itu tidak nampak pada ucapan dan amalan. Dan engkau telah mengetahui bahwa 

syar’iy telah menetapkan bagi hukum-hukum syari’at dalam hukum dunia ini sebab-sebab 

dan alasan-alasan yang dhahir lagi mundlabith (baku), sedangkan apa yang ada di lubuk hati 

adalah tidak nampak dan tidak mungkin diberikan patokan, oleh sebab itu hal tersebut tidak 

dibebankan kepada kita namun diserahkan kepada Allah. 

Kedua: Sesungguhnya banyak dari shighat-shighat wa’id sebagaimana yang telah lalu, 

memiliki kemungkinan menohok ashlul iman atau mengurangi pada al iman al wajib, 

sehingga wajib menguji shighat-shighat yang muhtamal dengan dikembalikan kepada (nash) 

yang muhkam lagi mafashshal (yang diperinci) dari nash-nash yang menjelaskannya untuk 

mengetahui maksud syar’iy darinya, sehingga tidak terjadi kesamaran dan ketergesa-gesaan 

dalam hal takfir dengan suatu yang bukan kekafiran yang mengeluarkan dari millah. 

Ketiga: Sesungguhnya ulama terkadang melontarkan lafadh (penafian) kesempurnaan 

iman, dan mereka memaksudkan penafian Kamalul Iman Al Wajib dengan hal itu, maka 

hati-hati dari mengartikannya pada penafian hakikat al-iman yaitu (Ashl-nya) terus engkau 

dengan landasan ucapan-ucapan para ulama itu mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan 

oleh syar’iy, atau malah mengartikannya pada (penafian) Kamalul Iman Al Mustahabb, 

sehingga engkau salah memahami maksud, karena syar’iy tidak mengancam atas sikap 

meninggalkan suatu dari cabang-cabang Al Iman Al Mustahabb, bahkan ancaman itu tidak 

datang kecuali pada sikap meninggalkan suatu kewajiban dari Wajibatul Iman, baik itu 

tingkatan Ashlul iman atau tingkatan Al-Iman Al Wajib. 

 Syaikhul Islam berkata 12/256: (Makna ucapan mereka “penafian Kamalul Iman 

bukan hakikatnya) yaitu Al Kamal Al Wajib, bukan ia Al Kamal Al Mustahabb). 

 Dan berkata (7/14): (kemudian sesungguhnya penafian “al iman” saat tidak adanya 

(yaitu: cabang-cabang al iman) menunjukkan bahwa itu adalah (cabang) yang wajib, dan bila 
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disebutkan keutamaan iman pelakunya dan tidak menafikan imannya maka ia 

menunjukkan bahwa ia adalah (cabang) yang mustahabb.1 Karena sesungguhnya Allah dan 

Rasul-Nya tidak menafikan nama penyebutan suatu yang telah diperintahkan Allah dan 

Rasul-Nya kecuali bila ditinggalkan sebagian kewajiban-kewajibannya, seperti sabdanya 

shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

  ال صالة اال بأم القرأن
“Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Qur’an”2 dan sabdanya: 

 له ملن ال أمانة له والدين ملن ال عهد إميانال 
“Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada dien bagi orang yang 

bisa dipegang janjinya.”3  

Dan yang lainnya, adapun bila perbuatan itu mustahabb dalam ibadah maka tidak 

dinafikannya karena lenyapnya hal mustahabb itu.... “Hingga ucapannya: (Seandainya 

orang yang tidak mendatangkan kesempurnaannya yang mustahabb boleh hal itu dinafikan 

darinya, tentu bolehlah hal itu dinafikan dari jumhurul muslimin dari kalangan terdahulu dan 

kemudian, sedangkan ini tidak dikatakan oleh seorangpun yang berakal. 

 Maka siapa yang mengatakan: Sesungguhnya yang dinafikan adalah Al Kamal, maka 

bila ia memaksudkan sesungguhnya ia adalah penafian Al Kamal Al Wajib yang dicela 

orang yang meninggalkannya dan ia terancam siksaan, maka ia telah benar, dan bila ia 

memaksudkan bahwa itu adalah penafian Al Kamal Al Mutahabb, maka ini sama sekali 

tidak pernah ada di dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya dan tidak boleh terjadi, karena 

orang yang melakukan hal yang wajib sebagaimana mestinya dan tidak mengurangi 

sedikitpun dalam kewajibannya maka tidak boleh dikatakan bahwa ia: tidak melakukannya 

baik hakikat ataupun majaz) 

Dan berkata pula (7/30): (Dan begitu juga orang yang tidak mencintai bagi 

saudaranya yang mukmin apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri adalah berarti tidak ada 

bersamanya apa yang telah Allah wajibkan atanya berupa keimanan. Bila Allah menafikan 

keimanan dari seseorang, maka itu tidak terjadi kecuali karena kurangnya suatu yang wajib 

atasnya berupa keimanan, dan ia itu tergolong orang-orang yang terkena ancaman lagi 

bukan tergolong orang-orang yang berhaq akan janji yang muthlaq. 

 Dan begitu juga sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

 "من غشنا فليس منا، ومن محل علينا السالح فليس منا"
“Siapa yang menipu kami maka ia bukan tergolong golongan kami dan siapa yang menenteng senjata 

di hadapan kami maka ia bukan golongan kami.”4 semuanya termasuk bab ini, tidak dikatakan 

kecuali terhadap orang yang meninggalkan apa yang telah Allah wajibkan atasnya, atau 

yang melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya sehingga ia telah 

                                                 
1
 Perhatikanlah hal ini, karena ia tergolong hal yang membantumu untuk membedakan antara suatu yang tergolong Al Iman Al Wajib 

dengan suatu yang tergolong Al Iman Al Mustahabb. 
2
 HR. Al Bukhari dan Muslim secara lainnya 

3
 Al Haitsamiy berkata dalam Al Majma (1/101): (HR. Ahmad, Abu Ya’la, Al-Bazaar, dan Ath Thabrani dalam Al Ausath dan di dalamnya ada 

Abu Hilal, ditsiqahkan oleh Ibnu Ma’in dan yang lainnya, namun di dhaifkan oleh An Nasa’i  serta yang lainnya. 
4
 HR Muslim 
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meninggalkan dari iman yang difardlukan atasnya suatu yang menafikan darinya nama 

(iman) karenanya, sehingga ia tidak tergolong orang-orang mukmin yang berhak 

mendapatkan wa’d (janji) lagi selamat dari ancaman (wa’id)). Cetakan Daar Ibnu Hazm. 

 Dan atas dasar ini, maka sesungguhnya ucapan Al Hafidh Ibnu Hajar atau yang 

lainnya pada penjelasan hadits:  

 )ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه( 
“Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai 

bagi dirinya” sebagai contoh: (yang dimaksud dengan penafian adalah Kamalul Iman),1 wajib 

membawanya pada penafian Kamalul Iman Al Wajib bukan Al Mustahabb, karena penafian 

nama al iman tidak terjadi karena meninggalkan hal yang mustahabb, akan tetapi  itu tidak 

terjadi kecuali karena meninggalkan hal yang wajib, baik itu dari Ashlul Iman atau dari 

tingkatan Iman Al Wajib. Sedangkan ucapan Al Hafidh hanyalah untuk mengingatkan bahwa 

hal itu bukan penafian Ashlul Iman sebagaimana yang dikatakan oleh Khawarij, oleh sebab 

itu beliau berkata dalam tempat itu sendiri: (secara pasti bahwa orang yang tidak memiliki 

sifat ini bukan orang kafir). 

Keempat: Bahwa batasan istihlal yang disebutkan sebagai syarat buat takfir dalam 

sebagian dosa hanyalah pensyaratannya di dalam dosa-dosa yang berpengaruh dalam 

tingkatan Al Iman Al Wajib, adapun suatu yang menggugurkan Ashlul iman, maka tidak 

ada tempat bagi syarat ini di dalamnya, sebab ia tergolong mukaffirat (hal-hal yang 

mengkafirkan) dengan sendirinya yang tidak butuh terhadap syarat ini, namun bila 

dibarengi dengannya maka ia adalah tambahan dalam kekafiran. 

Kelima: Sering terdapat dalam perkataan ulama pemisahan antara Al Iman Al 

Muthlaq dengan Muthlaqul Iman 

 Al Iman Al muthlaq adalah iman yang sempurna lagi penuh yang menggabungkan 

antara Ashlul iman, Al Iman Al Wajib dan Al Iman Al Mustahabb. Itu karena pada ucapanmu 

(Al Iman Al Muthlaq) adalah kamu memasukan laam pada kata al iman, sedangkan dia (laam) 

itu memberikan faidah umum dan syumul (mencakup), kemudian engkau mensifati al iman 

dengan al ithlaq dengan arti bahwa ia belum dibatasi dengan batasan yang mengharuskan 

pengkhususannya, maka ia itu umum mencakup setiap individu dari individu-individunya. 

 Adapun Muthlaqul Iman, maka ia digunakan dalam al iman yang kurang dan al 

iman yang sempurna. 

 Idlafat (penyandaran) di dalamnya bukanlah untuk faidah umum akan tetapi untuk 

membedakan, maka ia adalah kadar musytarak (yang berserikat di dalamnya) yang muthlaq 

bukan umum sehingga pantas digunakan buat semua individunya. 

 Oleh karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam manafikan Al Iman Al Muthlaq dari 

pezina, peminum khamr dan pencuri sebagaimana dalam hadits yang lalu, agar tidak masuk 

dalam firman-Nya: 

ª!$# ÷’ Í<uρ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u  

“Dan Allah adalah pelindung orang-orang mu’min” (Al Baqarah: 257) 

                                                 
1
 Fathul Bari (kitabul Iman) (Bab termasuk iman, orang mencintai bagi saudaranya yang ia cintai bagi dirinya sendiri). 
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Dan firman-Nya: 
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“Sungguh telah beruntunglah orang-orang mu’min” (Al Mukminun: 1) 

Dan firman-Nya: 

$ yϑ̄ΡÎ) šχθãΖÏΒ÷σßϑø9 $# tÏ% ©!$# # sŒÎ) t�Ï.èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝ åκæ5θè= è%  

“Orang-orang mu’min itu hanyalah orang-orang yang bila disebut (nama) Allah, maka hati mereka 
menjadi takut” (Al Anfal: 2) 

Dan ayat-ayat lainnya. 

Dan tidak menafikan darinya muthlaqul iman agar tetap ia berada dalam firman-Nya 

tabaraka wa ta’ala:  

ã�ƒÌ�óstGsù 7π t7s%u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β   

“Maka (hendaklah) memerdekakan hamba yang mu’min” (An Nisa: 92) 

Dan firman-Nya: 

βÎ) uρ Èβ$ tGx� Í← !$ sÛ zÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# (#θè= tGtGø%$#  

“Dan bila dua kelompok dari kaum mu’minin saling berperang” (Al Hujurat: 9) 

Dan dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

 ال يقتل املؤمن بكافر
“Orang mu’min tidak dibunuh (qishash) dengan sebab (membunuh) orang kafir.”  (HR. Al-Bukhari 

dan yang  lainnya). 

Oleh sebab itu terbuktilah firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:  

* ÏMs9$ s% Ü>#{�ôãF{$# $ ¨ΨtΒ# u ( ≅ è% öΝ ©9 (#θãΖÏΒ÷σè? Å3≈ s9 uρ (# þθä9θ è% $ oΨôϑn= ó™ r&   

“Orang-orang Arab Badui berkata: “kami telah beriman” katakanlah “kalian belum beriman akan 

tetapi katakanlah: “kami telah Islam.” (Al Hujurat: 14) 

adalah sebagai penafian akan al iman al muthlaq bukan muthlaqul iman.1 

 Dan persis seperti itu muthlaqul tauhid dengan At-Tauhid Al Muthlaq:  

Di mana Muthlaqul Tauhid: Masuk di dalamnya seluruh para muwahhidin, baik 

kalangan khusus maupun kalangan awam, kalangan yang bertaqwa, maupun kalangan 

fasiq.  Seluruh orang yang beriman kepada Allah dan menjauhi ibadah terhadap thaghut 

serta tidak melakukan sesuatupun dari nawaqidl tauhid maka ia termasuk dalam Muthlaqul 

Tauhid meskipun ia taqshir dalam lawazim (konsekuensi-konsekuensinya) dan kewajiban-

kewajibannya yang bukan tergolong ashlut tauhid. 

 At-Tauhid Al-Muthlaq: Digunakan pada Kamalut Tauhid yang sempurna yang mana 

si mukallaf di samping mendatangkan ashlut tauhid dia juga mendatangkan wajibat, lawazim, 

dan mukammilat-nya, seperti menjihadi para thaghut, menampakkan permusuhan terhadap 

mereka, terang-terangan menyatakan bara’ah dari mereka dan dari wali-wali mereka dan 

                                                 
1
 Lihat Badaiul Fawaid karya Ibnul Qayyim juz 4 
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berupaya dalam menjatuhkan kemusyrikan dan mengeluarkan manusia darinya. Dan tidak 

ada perselisihan dalam istilah akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui hal itu. 

 Oleh karena itu, kami meskipun menggunkan lafadh “Al Muwahhid” sering sekali, 

dan kami maksudkan dengannya kalangan khusus penganut dien ini dan ansharnya,  kami 

menamai mereka dengan hal terpenting dalam dien ini yang mana mayoritas manusia 

taqshir dalam lawazim dan wajibat-nya sebagai penguatan akan pentingnya tauhid yang mana 

ia adalah inti dakwah para rasul dan para pengikutnya. 

 Akan tetapi kami tidak menyukai dan menghati-hatikan dari menafikan tauhid dari 

orang-orang yang menyelisihi kami dalam hal takfir para thaghut dan menjihadinya; selama 

orang-orang yang menyelisihi itu termasuk kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan 

oleh sebagian orang. Kami meskipun bersikap tasaahul (memperenteng) dengan itsbat 

(penerapan tauhid) dalam bab ini, akan tetapi kami tidak menyukai penafian di dalamnya 

serta melarang dari hal itu, karena itsbat itu tidak menimbulkan praduga suatu yang 

terlarang kecuali dengan (dilalah) mafhum, sedangkan ia itu tidak mesti, beda halnya dengan 

penafian, karena sesungguhnya dengan penggunaan an-nafyu (penafian) adalah 

dikhawatirkan menimbulkan praduga takfir setiap oang yang dinafikan hal itu darinya, 

sehingga wajib meninggalkannya, terutama sesungguhnya lawan tauhid dalam ‘urf kaum 

muslimin adalah syirik. Sedangkan mayoritas manusia tidak terjurus pemahaman mereka 

terhadap istilah (yang berlaku) sampai orang mengatakan sesungguhnya ia memaksudkan 

dengan hal itu penafian At-Tauhid Al Muthlaq bukan Muthlaqut Tauhid, mereka tidak bisa 

membedakan ini dan itu, maka wajib menjauhinya dan menghindar darinya agar tidak 

menimbulkan praduga takfir orang yang menyelisihi dari kaum muslimin dan agar tidak 

memberikan kesempatan bagi musuh-musuh tauhid untuk berburu di air yang keruh. 

 Dan termasuk jenis ini adalah penggunaan banyak para du’at masa kini akan lafadh 

(akhuna/saudara kita) atau (Ikhwanuna/saudara-saudara kami) bagi perkumpulan-

perkumpulan dan tandzim-tandzim mereka -dan saya telah menghidupi realita ini- tidak 

untuk orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang tidak di atas thariqah 

dan dakwah mereka, dan mereka terkadang menafikannya dari mereka itu, di mana mereka 

mengatakan (mereka bukan tergolong ikhwan kita) yaitu: Bukan tergolong jama’ah mereka.  

Dan ini tidak halal digunakan terhadap kaum muslimin, karena ia menimbulkan praduga 

bara’ah total dari mereka, dan ia itu buruk pengaruhnya terhadap para pengikut dari 

kalangan para pemuda. Dan pengaruh negatif yang paling minimal adalah mewariskan 

hizbiyyah yang buruk, ini bila tidak mewariskan perlakuan terhadap orang yang di luar 

(ikhwanuna) dengan perlakuan sebagai orang-orang kafir atau menghukumi mereka sebagai 

orang-orang kafir. 

 Dan Allah ta’ala telah menetapkan ukhuwwah imaniyyah antara kaum muslimin dalam 

kondisi terdahsyat permusuhan dan aniaya, yaitu pembunuhan dan saling berperang.. Allah 

ta’ala berfirman: 

βÎ) uρ Èβ$ tGx� Í← !$ sÛ zÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# (#θè= tGtGø%$# (#θßsÎ=ô¹r'sù $ yϑåκs] ÷�t/ ( .βÎ*sù ôMtót/ $ yϑßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“t�÷z W{$# (#θè=ÏG≈ s) sù  ÉL ©9 $# Èöö7s? 4 ®L ym u þ’Å∀ s? 

#’ n<Î) Ì�øΒr& «!$# 4 βÎ*sù ôNu !$ sù (#θßsÎ= ô¹r'sù $ yϑåκs] ÷�t/ ÉΑô‰yèø9 $$ Î/ (# þθäÜ Å¡ ø%r& uρ ( ¨βÎ) ©!$# �=Ït ä† š ÏÜ Å¡ ø) ßϑø9 $# ∩∪   $ yϑ̄Ρ Î) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷zÎ) 

(#θßsÎ= ô¹r'sù t ÷ t/ ö/ä3 ÷ƒ uθyz r& 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# ÷/ä3 ª= yès9 tβθçΗ xqö�è? ∩⊇⊃∪     
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“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan 

antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah 

surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu 

sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Al Hujurat: 9-10) 

Sebagaimana Dia menggabungkan dengan persaudaraan ini antara wali orang yang 

terbunuh dengan si pembunuh, Dia berfirman: 

 ôyϑsù u’Å∀ ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Ö ó x«   

 “Maka barangsiapa mendapat suatu penafian dari saudaranya” (Al Baqarah:178). 

 

 

***** 
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( 1 5 )   

Tidak membedakan Antara Al Iman Al Haqiqiy Dengan Al Iman Al Hukmiy 

 

 

Termasuk kekeliruan yang sering terjadi dalam takfir juga adalah tidak membedakan 

antara Al Iman Al Haqiqiy dengan Al Iman Al Hukmiy, serta antara Taubat Bathinah (yang 

tersembunyi) dengan Taubat Hukmiyyah.  

 Al Iman Al Haqiqiy: adalah tergolong hal-hal ghaib yang tersembunyi yang 

hukumnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan inilah yang berlaku atas 

dasarnya hukum-hukum akhirat di sisi Allah ta’ala berupa pahala dan siksa. 

Sedangkan Al Iman Al Hukmiy: adalah suatu yang nampak, yang dengan dasarnya 

dibedakan antara orang muslim dengan orang kafir, dan inilah yang sama artinya dengan Al 

Islam Al Hukmiy yang dengannya darah dan harta terjaga. Keterjagaan (‘ishmah) ini tetap di 

awal mulanya dengan ikrar akan dua kalimat syahadat, atau dengan suatu yang menempati 

posisi dua kalimat syahadat berupa ciri-ciri khusus Islam dengan disertai tidak melakukan 

satupun dari pembatal-pembatal keislaman yang nyata. 

Syaikhul Islam berkata dalam Kitabul Iman: (Al Iman Adh Dhahir yang berlaku di 

atasnya hukum-hukum di dunia ini tidak memastikan (keberadaan) Al Iman Al Bathin yang 

mana orangnya tergolong orang-orang yang bahagia di akhirat). Al Fatawa, terbitan Daar 

Ibnu Hazm: 7/133. 

Dan berkata pula (7/136): (Allah ta’ala tatkala memerintahkan memerdekakan budak 

yang mu’min dalam kaffarah, maka tidak ada kewajiban atas manusia untuk memerdekakan 

orang yang mereka ketahui ada keimanan di dalam hatinya, karena sesungguhnya hal ini 

adalah seperti seandainya dikatakan kepada mereka: Bunuhlah kecuali orang yang telah 

kalian ketahui bahwa iman ada di hatinya: Dan mereka tidak diperintahkan untuk 

mengorek hati manusia dan untuk merobek perut mereka, kemudian bila mereka melihat 

orang yang menampakkan keimanan maka boleh bagi mereka memerdekakannya, di mana 

pemilik budak wanita berkata bertanya kepada Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam: “Apakah dia 

mu’minah?” Dia itu hanya memasukan Al Iman Adh Dhahir yang dengannya dibedakan 

antara muslim dengan kafir. 

Dan berkata (7/137): (Dan yang dimaksud adalah bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam hanyalah mengabarkan tentang budak wanita itu dengan keimanan yang nampak 

yang dengannya dikaitkan hukum-hukum yang dhahir). 

Hingga ucapannya: (Maka wajib dibedakan antara ahkamul mu’minin yg dhahir yang 

mana manusia dihukumi dengannya di dunia dengan hukum mereka di akhirat berupa 

pahala dan siksa. Orang mu’min yang berhak akan surga mesti sebagai mu’min dalam 

hukum bathin dengan kesepakatan semua Ahli Qiblat). 

Dan berkata (7/138): (Dan pekuburan yang diperuntukan bagi kaum muslimin pada 

masa beliau dan masa khalifah dan sahabatnya dikubur di dalamnya setiap orang yang 

menampakkan keimanan walaupun dia itu munafiq dalam hukum bathin, dan kaum 
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munafiqin tidak memiliki kuburan khusus yang berbeda dari pekuburan kaum muslimin di 

Negara Islam, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani memiliki pekuburan khusus. Dan 

siapa yang dikubur di pemakaman kaum muslimin maka kaum muslimin menshalatinya, 

sedangkan menshalatkan orang yang diketahui kenifakannya adalah tidak boleh dengan 

nash Al Qur’an, maka diketahuilah bahwa hal itu di bangun di atas iman yang dhahir, dan 

Allah ta’ala-lah yang menangani hal-hal yang tersembunyi). Terbitan Daar Ibnu Hazm. 

Dan berkata juga: (Iman yang dikaitkan dengannya hukum-hukum dunia adalah Al 

Iman Adh Dhahir, yaitu Islam. Penamaan adalah satu dalam hukum-hukum dhahir, oleh 

sebab itu tatkala Al Atsram menuturkan kepada Ahmad berhujjahnya kaum Murji’ah 

dengan sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam: “Merdekakanlah dia karena dia itu mu’minah,” 

maka beliau menjawabnya bahwa yang dimaksud adalah hukum dia pada hukum dunia 

ialah hukum mu’minah, beliau tidak memaksudkan bahwa dia itu mu’minah di sisi Allah 

ta’ala lagi berhak masuk surga tanpa (terlebih dahulu masuk) neraka bila dia berjumpa 

Allah dengan sekedar pengakuan ini). 

Dan berkata pula saat beliau menuturkan perselisihan ulama tentang status anak-

anak orang kafir: (Dan sumber kesamaran dalam masalah ini, tersamarnya hukum-hukum 

kekafiran di dunia dengan hukum-hukum kekafiran di akhirat, karena sesungguhnya anak-

anak orang kafir tatkala berlaku atas mereka hukum-hukum kufur dalam urusan dunia, 

seperti tetapnya perwalian mereka bagi bapak-bapak mereka, hadlanah (pengurusan) bapak-

bapak mereka terhadapnya, pemberian keleluasaan bagi bapak-bapak mereka untuk 

mengajari dan mendidik mereka, saling mewarisi antara mereka dengan bapak-bapak 

mereka, menjadikan mereka sebagai budak bila bapak-bapak mereka itu kafir harbiy, dan hal 

lainnya, maka mendugalah orang yang menduga bahwa mereka itu adalah orang-orang 

kafir pada keadaan sebenarnya, seperti orang yang mengucapkan dan melakukan kekafiran. 

Bila diketahui bahwa keberadaan mereka telah dilahirkan di atas fithrah itu tidak menafikan 

keberadaan mereka mengikuti bapak-bapaknya dalam hukum-hukum dunia, maka 

lenyaplah syubhat itu. 

Bisa saja di negeri kafir ada orang mu’min secara rahasia yang menyembunyikan 

imannya di mana kaum muslimin tidak mengetahui keadaannya, yang bila kaum muslimin 

memerangi orang-orang kafir maka mereka membunuhnya, dia tidak dimandikan, tidak 

dishalatkan, dan dikubur bersama kaum musyrikin, sedangkan ia di akhirat tergolong kaum 

mu’minim ahlul jannah, sebagaimana kaum munafiqin berlaku atas mereka hukum-hukum 

kaum muslimin, sedangkan mereka di akhirat berada di dasar yang paling bawah dari api 

neraka. Jadi hukum negeri akhirat berbeda dengan hukum negeri dunia). (Dar’u Ta’arudlil 

‘Aqli wan Naqli 8/432-433). 

Sungguh Allah ta’ala telah membedakan antara dua macam ini dalam firman-Nya 

ta’ala: 

$ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖtΒ# u # sŒÎ) ãΝ à2u !% y` àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9 $# ;N≡t�Éf≈ yγ ãΒ £èδθãΖÅstGøΒ$$ sù ( ª!$# ãΝ n= ÷ær& £ÍκÈ]≈ yϑƒ Î*Î/ ( ÷βÎ*sù £èδθßϑçFôϑÎ= tã ;M≈uΖÏΒ÷σãΒ Ÿξsù 

£èδθãèÅ_ö�s? ’ n< Î) Í‘$¤� ä3 ø9 $#  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang 

beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka, 
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maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu 

kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.” (Al Mumtahanah: 10) 

Firman-Nya ta’ala: “Allah lebih mengetahui tentang keimanaan mereka” yaitu hakikat keimanan 

mereka. 

Dan firman-Nya tabaraka wa ta’ala: “Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka 

(benar-benar) beriman” yaitu sesuai apa yang nampak bagi kalian, yaitu Al Iman Al Hukmiy 

oleh sebab itu Sufyan Ats tsaury, Ibnul Mubarak dan kalangan salaf lainnya berkata: 

(manusia di sisi kita adalah mu’minun dalam hal warisan dan hukum-hukum (lainnya), dan 

kita tidak mengetahui bagaimana mereka di sisi Allah ‘Azza wa Jalla). (Dikeluarkan oleh Al 

Khallal dalam As SUnnah 3/567, Ibnu Baththah dalam Al Ibanah Al Kubra 2/872). 

Dan atas dasar ini maka syarat-syarat (Laa ilaaha illAllah) dan pembatal-pembatal 

keislaman yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitab mereka; di antaranya ada yang 

berkaitan dengan Al Iman Al Haqiqiy, yaitu syarat-syarat dan pembatal-pembatal yang 

tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh Allah ta’ala, seperti ikhlas atau syirik bathin 

yang merupakan lawannya, shidq (jujur/benar) dan apa yang menggugurkannya berupa 

takdzib qalbiy (pendustaan hati), dan al yaqin yang menggugurkannya berupa keraguan, serta 

hal-hal serupa itu berupa hal-hal tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. 

Tidaklah sah dan tidak layak takfir dengannya dalam hukum dunia, karena ia adalah sebab-

sebab yang tidak nampak lagi tidak mundlabith (baku). Maka bagaimana hukum takfir 

dikaitkan dengannya? Dalam hukum dunia yang dilihat itu hanyalah apa yang nampak dari 

syarat-syarat atau pembatal-pembatal itu, sehingga terbuktilah hukum keislaman bagi 

seseorang dan dia di perlakukan sebagai kaum muslimin, di mana darah dan hartanya 

terjaga bila ia mendatangkan syarat-syarat Islam hukmiy, sedangkan sarirah-nya (bathinnya) 

diserahkan kepada Allah. 

Syaikh Hafidh Al Hakamiy berkata dalam Ma’arijul Qabul 2/608: (Kemudian 

ketahuilah wahai saudaraku semoga Allah ta’ala meluruskan kami dan engkau, bahwa 

komitmen dengan dien yang dengannya dikaitkan keselamatan dari kenistaan dunia dan 

adzab akhirat, serta dengannya seorang hamba meraih surga dan dijauhkan dari neraka, ia 

itu hanyalah komitmen yang sesuai dengan hakikat sebenarnya dalam setiap apa yang di 

sebutkan dalam hadits Jibril ‘alaihi salam, dan ayat-ayat serta hadits-hadits lain yang 

semakna. 

Sedangkan komitmen yang tidak sesuai dengan hakikatnya dan tidak nampak dari 

orang itu suatu yang membatalkannya, maka diberlakukan atasnya hukum-hukum kaum 

muslim di dunia, dan sarirah-nya (bathinnya) diserahkan kepada Allah ta’ala. Dia Subhanahu 

Wa Ta’ala berfirman: 

 βÎ*sù (#θç/$ s? (#θãΒ$ s%r& uρ nο4θn= ¢Á9 $# (# âθs?# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# (#θh=y⇐sù öΝ ßγ n=‹Î; y™   

 “Kemudian bila mereka taubat (dari syirik atau kekafirannya), mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, maka lepaskanlah mereka”  (At Taubah: 5)  

Dan dalam ayat lain: 

öΝ ä3 çΡ≡ uθ÷z Î*sù ’ Îû ÇƒÏe$!$#  

“Maka mereka itu ikhwan kalian dalam dien (ini)” (At Taubah: 11)  
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Serta ayat-ayat lainnya. 

Perhatikanlah bagaimana Allah ta’ala menggantungkan keterjagaan darah dan harta, 

serta mengantungkan ukhuwwah fiddien dengan hukum-hukum, syiar-syiar dan bangunan-

bangunan (Islam) yang dhahir, tidak dengan suatu yang samar dan tersembunyi. 

Dan juga tidak disyaratkan untuk Islam hukmi bahkan tidak pula untuk Islam 

haqiqiy apa yang diduga sebagian orang berupa kemestian menghafal syarat-syarat (Laa 

ilaaha illallaah) atau menghafal maknanya dan pembatal-pembatalnya serta mengetahui 

rinciannya  sebagaimana yang dijabarkan ulama dalam kitab-kitab mereka. Sungguh tidak 

seorangpun yang bisa mengklaim bahwa budak wanita yang ditanya Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam “Di mana Allah?” dan beliau hukumi sebagai wanita mukminah, atau orang 

lainnya dari kalangan Arab Badui dan awam kaum muslimin yang diperlakukan sebagai 

muslim secara dhahir oleh Rasulullah, bahwa mereka itu mengetahui rincian-rincian itu 

semuanya, atau bahwa mereka itu atau yang lainnya diharuskan untuk menghapal hal itu 

atau disyaratkan terhadap mereka menguasai hal itu agar dihukumi sebagai orang Islam.  

Syaikh Hafidh Al Hakami berkata dalam Ma’arijul Qabul pada ucapannya:  

Dengan tujuh syarat ia telah dibatasi. 

Dan memang itulah yang telah terdapat dalam nash-nash wahyu-Nya. 

Karena sesungguhnya orang yang mengatakannya tidak mengambil manfaat 

dengan sekedar pengucapan kecuali bila ia menyempurnakan syarat-syaratnya. 

Dan makna penyempurnaan (syaratnya) adalah terkumpulnya hal itu pada seorang 

hamba dan ia komitmen dengannya tanpa penohokan darinya akan suatu apapun darinya. 

Dan yang dimaksud dari hal itu bukanlah menghitung lafadh-lafadhnya dan menghafalnya. 

Berapa banyak orang awam yang mana hal-hal itu tidak terkumpul padanya dan ia 

komitmen dengannya, dan seandainya dikatakan kepadanya “Coba sebutkan satu persatu” 

tentu dia tidak cakap dengannya. Dan berapa banyak orang yang hafal TERHADAP kata-

katanya lancar bagaikan panah melesat, dan ternyata engkau lihat dia sering jatuh ke dalam 

hal-hal yang membatalkannya, sedangkan taufiq hanyalah di Tangan Allah. Wallahul 

Musta’an. (2/418). 

Yang ia maksudkan di sini pengambilan manfaat yang sempurna di dunia dan di 

akhirat, oleh sebab itu disyaratkan pemenuhan semua syarat-syaratnya dan tidak 

membedakan antara apa yang nampak dengan apa yang tersembunyi dari hal itu, karena ia 

memaksudkan Islam Haqiqiy. 

Adapun Islam Hukmi yang dhahir di dunia, maka engkau telah mengetahui bahwa 

keberadaanya adalah lebih rendah dari itu. Dan sesungguhnya yang disyaratkan baginya 

adalah seseorang menampakan sesuatu yang dengannya dia menjadi muslim. Berupa 

sesuatu yang tergolong ashlul iman dan tauhid, yaitu ia mendatangkan syarat-syarat Islam 

yang dhahir dan ia tidak terjatuh pada satupun dari pembatal-pembatalnya yang dhahir. 

Dan telah kami ketengahkan kepadamu bahwa kekafiran meskipun bisa terjadi 

dengan salah satu sebab yang empat: ucapan, perbuatan, keraguan atau keyakinan, atau 

dengan lebih dari satu sebab darinya, akan tetapi takfir dalam hukum-hukum dunia 

hanyalah terbatas akan ucapan mukaffir atau perbuatan mukaffir atau dengan kedua-duanya. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan (orang murtad: setiap orang mendatangkan 
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setelah dia muslim ucapan atau perbuatan yang menggugurkan keislaman di mana hal itu 

tidak mungkin berkumpul bersama (keislaman)nya). Ash Sharimul Maslul 459. 

Dan berkata juga di dalamnya (370): “Bila ilmu iman yang difardlukan tidak menjadi 

sifat bagi hati orang lagi tidak menyertainya maka hal itu tidak bermanfa’at baginya, karena 

sesungguhnya hal itu setara dengan bisikan jiwa dan suatu yang terlintas di hati, sedangkan 

keselamatan (di akhirat) itu tidak tercapai kecuali dengan keyakinan di hati walaupun itu 

seberat dzarrah, ini adalah di antara dia dengan Allah ta’ala. Adapun dalam hukum dhahir 

(dunia) maka hukum-hukum itu diberlakukan atas apa yang ditampakkannya berupa 

ucapan atau perbuatan”. 

Adapun keyakinan dan syakk (keraguan), maka ia tergolong sebab-sebab kekafiran 

ukhrawiyyah bathiniyyah yang urusannya dikembalikan kepada Allah ta’ala dan bukan 

kepada kita. Karena dalam hukum dunia tidak ada jalan untuk memegangnya, 

memperlakukannya serta mempertimbangkannya, sedangkan syar’i telah mengaitkan 

hukum-hukum dan musabbabat (hal-hal yang disebabkan) di dunia ini dengan dengan sebab-

sebab dan sifat-sifat dhahirah lagi mundlabithah (baku) yang tidak tersembunyi. Dan itu 

supaya orang-orang mukallaf memungkinkan untuk menyikapinya, oleh sebab itu orang 

yang menyembunyikan kekafiran dan tidak menampakkanya dengan ucapan atau 

perbuatan-perbuatan sebagaimana keadaan kaum munafiqin maka mereka diperlakukan 

sebagai kaum muslim dalam hukum-hukum dunia, sehingga keislaman mereka yang hukmiy 

lagi dhahir menjaga darah dan harta mereka kemudian tempat kembali mereka di akhirat 

kelak di tempat paling bawah dari neraka. 

 Sedangkan Allah ta’ala telah berfirman: 

Ÿωuρ ß#ø) s? $tΒ }§ øŠs9 y7s9  Ïµ Î/ íΟù= Ïæ  

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya” (Al-

Isra: 36). 

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak menjadikan bagi kita ilmu akan hal-hal ghaib 

dan hal-hal tersembunyi yang dengannya kita mengaitkan hukum-hukum dunia. Dan Dia 

ta’ala berfirman pula dalam rangka menghikayatkan tentang Nabi-Nya Nuh ‘alaihissalam: 

Iωuρ ãΑθ è%r& šÏ% ©# Ï9 ü“Í‘ yŠ÷“s? öΝ ä3 ãΖã‹ôãr& s9 ãΝ åκu� Ï? ÷σãƒ ª!$# # ·�ö� yz ( ª!$# ãΝ n= ÷ær& $ yϑÎ/ þ’Îû öΝÎγ Å¡ à�Ρ r& ( þ’ÎoΤÎ) # ]ŒÎ) zÏϑ©9 tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊂⊇∪     

“Dan tidak pula aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu; 

“Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka”. Allah lebih mengetahui apa 

yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang 

dhalim.” (Huud: 31) 

Nuh ‘alaihissalam mengaitkan hukum terhadap dhahir iman mereka, serta 

mengembalikan pengetahuan apa yang ada dalam jiwa mereka kepada Dzat yang 

mengetahui segala rahasia Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 

Asy Syafi’iy rahimahullahu ta’ala berkata: “Allah ta’ala memfardlukan atas makhluk-

makhluknya taat kepada Nabi-Nya, dan dia tidak menjadikan bagi mereka suatu apapun 

dari urusan maka lebih pantas lagi mereka tidak diperkenakan untuk menghukumi atas hal 

ghaib seseorang dengan dilalah dan paraduga…” Dan: “Allah tidak menyerahkan kepada 

mereka hukum di dunia ini kecuali dengan apa yang nampak dari orang yang divonis 
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(mahkum ‘alaih), kemudian dia memfardlukan atas Nabi-Nya memerangi para penyembah 

berhala sampai mereka masuk Islam sehingga darah mereka terjaga bila mereka 

menampakkan Islam, dan beliau memberitahukan bahwa tidak ada yang mengetahui 

kejujuran mereka terhadap islam kecuali Allah ta’ala, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

menunjukan kepada Rasul-Nya orang-orang yang menampakan keislaman dan 

menyembunyikan selainnya, kemudian Dia tidak menjadikan baginya untuk menghukum 

mereka dengan selain hukum Islam, dan Dia tidak menjadikan (kebolehan) bagi mereka 

untuk memutuskan atas mereka di dunia ini dengan apa yang menyelisihi apa yang mereka 

tampakkan.” (Dinukil dari I’lamul Muwaqqi’in: 3/112). 

Dan Ibnul Qayyim berkata: “Dan syar’iy tidak membangun hukum-hukum-Nya atas 

sekedar apa yang ada dalam jiwa tanpa ada dilalah perbuatan atau ucapan”. (I’lamul 

Muwaqqi’in 3/117), dan ini dalam hukum-hukum dunia sebagaimana hal itu nampak. 

Dan di antara dalil-dalil yang shahih atas hal ini adalah sabda Nabi shalallahu ‘alaihi 

wa salam di dalam hadits yang diriwayatkan Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya:  

 )…وإمنا أقضي بنحو ما أمسع… إنكم ختتصمون إىل(
“Sesungguhnya kalian mengadu kepada saya… Dan saya hanya memutuskan dengan dasar apa yang 

didengar…..”  

Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam mengabarkan bahwa beliau hanya memutuskan hal yang 

dhahir. Dan dalam Shahih Muslim:  

 ). إين مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق بطوم(
“Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk membelah hati manusia dan merobek perutnya”.  

Dan dalam Shahih Muslim ada sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada 

Usamah seraya mengingkarinya: 

 )!!أفال شققت عن قلبه(
“Apakah kamu merobek (untuk mengetahui isi hatinya)!!” 

Abu Ja’far Ath-Thahawiyyah berkata tentang Ahlul Qiblat: “Dan kami tidak 

menjadikan saksi atas mereka dengan kekafiran dan kemunafikan selama tidak nampak atas 

mereka sesuatu dari hal itu, dan kami biarkan rahasia mereka kepada Allah ta’ala” 

Dan pensyarah Ath-Thahawiyyah berkata: “Karena kita telah diperintahkan untuk 

menghukumi berdasarkan dhahir, dan kita dilarang dari praduga dan mengikuti apa yang 

tidak kita kuasai ilmunya”. 

Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bariy (Kitab Istitabatil Murtaddien (bab 

hukmul murtad wal murtaddah wastitabatuhum)) dalam bahasannya terdapat “Siapa yang 

mengganti diennya, maka bunuhlah dia” (6922): dan sabdanya “Siapa” adalah umum yang  

dikhususkan darinya orang yang mengganti diennya di dalam bathin dan hal itu tidak 

terbukti atasnya dalam hal dhahir, maka ini diberlakukan atasnya hukum-hukum dhahir…. 

Dan berkata setelah menuturkan firman-Nya ta’ala: 

(# ÿρ ä‹sƒ ªB $# öΝ åκs]≈ yϑ÷ƒ r& Zπ ¨Ζã_   
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“Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai perisai” (Al Munafiqun: 2): “Maka ini 

menunjukan bahwa penampakan iman itu melindungi dari al qatl (pembunuhan), dan 

semua sepakat bahwa hukum-hukum dunia itu dibangun atas hal yang dhahir dan Allah 

ta’ala yang menangani hal-hal yang tersembunyi, dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah 

berkata kepada Usamah “Apakah kamu telah merobek hatinya…?” dan bersabda pula kepada 

orang yang membisikan beliau untuk membunuh seseorang “Bukankah dia shalat?” Dia 

berkata: “Ya,” Beliau berkata: “Merekalah orang-orang yang saya di larang dari membunuhnya”. 

Dan menyebutkan hadits Khalid Ibnul Walid tatkala meminta izin untuk membunuh 

orang yang mengingkari pembagiannya, dan berkata: “Berapa banyak orang yang shalat 

mengatakan dengan lisannya suatu yang tidak ada di dalam hatinya” Maka Beliau 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Sesungguhnya aku tidak diperintahkan mengorek isi hati 

manusia” dikeluarkan Muslim dan hadits-hadits serupa dengan hal itu sangatlah banyak. 

Dan seperti hal itu dikatakan pada taubat bathinah haqiqiyyah yang menyelamatkan di 

akhirat dan taubat hukmiyyah yang cukup di dunia untuk keterjagaan darah dan harta dan 

untuk menghukumi keislamannya. 

Taubat haqiqiyyah: adalah yang diterima di sisi Allah ta’ala, dan dia yang memenuhi 

syarat-syarat taubat bathinah dan dhahirah, berupa penyesalan, mencabut diri dari dosa, 

berazzam untuk tidak mengulanginya kembali, istighfar dengan lisan dan menunaikan hak-

hak hamba bila dosa itu berkaitan dengannya. 

Inilah taubat yang diterima dan selamat di sisi Allah ta’ala. 

Adapun di dunia, maka tidak sah apa yang disyaratkan sebagai orang dalam 

keterjagaan darah seseorang atau (dalam) menghukumi taubat orang murtad berupa 

mencari kejelasan taubat macam ini, karena sebagian syarat-syaratnya termasuk hal ghaib 

yang tidak diketahui kecuali oleh Allah ta’ala dan tidak mungkin bagi makhluk untuk 

menguasainya. 

Namun cukuplah dalam hal itu nampaknya taubat hukmiyyah, yaitu penampakkan si 

pelaku dosa akan taubatnya di hadapan manusia dengan mencabut diri dari dosa itu secara 

dhahir atau rujuk dan bara’ah dari sebab kekafiran itu (baik) berupa ucapan atau amalan 

dhahir atau dengan komitmen terhadap apa yang membuat dia kafir dengan imtina’ darinya 

berupa suatu yang tergolong pokok keimanan yang dhahir. 

Catatan: 

Sebagian orang mengecualikan zindiq1 dari hal itu: yaitu orang yang berulang-ulang 

riddah (kemurtaddan)nya, masyhur lagi terkenal permainan dan celaannya terhadap dien ini, 

(masyhur) pengulangan dan istitabah (memohon taubat)nya lagi banyak (muncul) darinya 

hal-hal muhtamal (ucapan-ucapan yang menyerempet) dan ucapan sindir sampir, serta 

terkenal persahabatannya dengan para penebar keraguan dan kaum zindiq. 

Madzhab Malik rahimahullah adalah tidak diterimanya taubat zindiq, dan begitu juga 

Ahmad rahimahullah dalam riwayat termasyhur darinya. 

                                                 
1
 Zindiq adalah kata ‘ajam (non arab) yang masyhur di dalam penggunaan para fuqaha tatkala banyak orang ‘ajam di tengah kaum 

muslimin. (Al Fatawa 7/290). Sahl Ibnu Abdullah At Tustari berkata: (Sebab zindiq dinamakan zindiq itu adalah dikarenakan dia itu 

menimbang ucapan dengan kebusukan akalnya, meninggalkan atsar serta mentakwil Al Qur’an dengan hawa nafsunya) selesai dari 

Ma’arijul Qabul, dan asalnya dari Kitab Al ‘Uluww karya Adz Dzahabiy, lihat Al Mukhtashar hal 220. 
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Madzhab Asy Syafi’iy menerima taubatnya. 

Syaikhul Islam Ibnul Taimiyyah berkata: “Dan oleh sebab itu para fuqaha berselisih 

tentang istitabah zindiq (penyuruhan taubat orang zindiq). Ada yang mengatakan bahwa ia 

itu diperintahkan untuk bertaubat, dan orang yang berpendapat itu berdalil dengan kaum 

munafiqin yang mana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima apa yang mereka 

tampakkan sedangkan urusan mereka sebenarnya diserahkan kepada Allah Tabaraka wa 

Ta’ala. 

Maka dikatakan kepadanya: “Ini memang di awal mula Islam, dan setelah ini Allah 

Ta’ala menurunkan ayat: 

šÏΡθ ãèù= ¨Β ( $ yϑuΖ÷ƒ r& (# þθà� É) èO (#ρ ä‹Ï{é& (#θè= ÏnFè%uρ Wξ‹ÏF ø) s? ∩∉⊇∪    

“Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan 

sehebat-hebatnya” (Al Ahzab: 61) 

Maka mereka mengetahui bahwa bila menampakkannya sebagaimana mereka 

dahulu pernah menampakkannya, maka mereka pasti dibunuh, kemudian mereka 

menyembunyikannya. 

Zindiq: Dialah orang yang munafiq, dan orang yang membunuhnya, membunuh dia 

itu hanyalah bila nampak darinya bahwa ia itu menyembunyikan kemunafikan. 

Mereka berkata: “Dan tidak diketahui taubatnya, karena paling tidak apa yang ada 

padanya adalah bahwa ia menampakan apa yang dia tampakkan, dan ia itu sebelumnya 

adalah menampakkan keimanan sedangkan ia itu munafiq, dan seandainya taubat zindiq 

diterima tentulah tidak ada jalan untuk membunuh mereka, sedangkan Al Qur’an telah 

mengancam mereka dengan hukum bunuh). Majmu Al Fatawa 7/137. 

Dan rujukan dalam hal ini wallahu a’lam adalah ijtihad, pengukuran mashlahat dan 

mafsadat, serta mengetahui waqi’ berupa bertambahnya keburukan, pelecehan akan dien dan 

keberanian manusia atasnya. Dan kapan saja ditemukan hal seperti ini, maka diperketat 

terhadap orang-orang yang mempermainkan (dien) lagi zindiq dan dicerai beraikan orang-

orang yang berada di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, terutama bila terpenuhi 

kemampuan terhadapnya, sungguh telah beragam tuntunan Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam 

dan sikapnya terhadap macam mereka pada kondisi lemah kaum muslimin dan saat kuat 

syaukah (kekuatan) mereka.    

 

 

 

***** 
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( 1 6 )   

Tidak Membedakan Antara Tawalliy Yang Mengkafirkan Dengan 

Mempergauli Orang Kafir Dengan Ma’ruf 

 

 

 Di antara kekeliruan yang sering terjadi dalam hal takfir juga adalah tidak 

membedakan antara tawalli mukaffir dengan memperlakukan orang kafir dengan baik atau 

ihsan kepadanya dan baik kepadanya untuk mashlahat dakwah atau yang serupa 

dengannya.  

 Mempergauli kedua orang tua yang kafir dengan baik adalah sah lagi benar dengan 

berdasarkan Al Kitab dan As Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

βÎ) uρ š‚# y‰yγ≈ y_ #’ n?tã βr& š‚ Í�ô± è@ ’Î1 $ tΒ }§ øŠs9 y7s9  Ïµ Î/ ÖΝ ù= Ïæ Ÿξsù $ yϑßγ ÷èÏÜ è? ( $ yϑßγ ö6 Ïm$ |¹uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# $ ]ùρ ã�÷ètΒ  

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada 

pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di 

dunia dengan baik”. (Luqman: 15) 

Mencintai kebaikan dan hidayah bagi keduanya atau orang-orang kafir lainnya 

adalah sesuatu di luar mencintai mereka, dan di luar sikap berkasih sayang dengan mereka 

dan loyalitas terhadap mereka yang terlarang. Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah 

membedakan antara dua hal dengan firman-Nya yang indah: 

āω â/ä38 yγ ÷Ψtƒ ª!$# Çtã tÏ%©!$# öΝ s9 öΝä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû ÈÏd‰9 $# óΟs9 uρ /ä.θã_Ì�øƒ ä† ÏiΒ öΝ ä.Ì�≈tƒ ÏŠ βr& óΟèδρ •�y9 s? (# þθäÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκö� s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ïtä† 

tÏÜ Å¡ ø) ßϑø9 $# ∩∇∪   $ yϑ̄Ρ Î) ãΝ ä39pκ÷] tƒ ª!$# Çtã tÏ% ©!$# öΝ ä.θè= tG≈ s% ’Îû ÈÏd‰9 $# Ο à2θã_t�÷zr& uρ ÏiΒ öΝ ä.Ì�≈ tƒ ÏŠ (#ρ ã�yγ≈ sß uρ #’n?tã öΝ ä3 Å_#t�÷zÎ) βr& 

öΝ èδ öθ©9 uθs? 4 tΒuρ öΝ çλ°;uθtFtƒ š�Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9$# ∩∪    

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak 

memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusik kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan 

sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu 

dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, 

maka mereka itulah orang-orang yang dhalim”. (Al Mumtahanah: 8-9) 

 Allah Subhanahu Wa Ta’ala membedakan antara berbuat baik, bersikap adil dan ihsan 

dengan tawalliy yang mengkafirkan. Dia Subhanahu Wa Ta’ala tidak melarang yang pertama 

dan melarang dari yang kedua di sini dan di ayat-ayat lainnya. 

 Dan sudah dimaklumi bahwa laki-laki muslim boleh menikah wanita ahlul kitab 

(padahal dia itu) kafir. Bila saja hal itu boleh, maka tidak ragu lagi boleh duduk bersamanya, 

makan bersamanya, menjabat tangannya, bercumbu dengannya dan yang lainnya berupa 

mu’asyarah bil ma’ruf (pergaulan dengan baik) yang mana Allah ta’ala memerintahkan sang 

suami untuk melakukannya dengan perintah yang bersifat umum. Dan dia juga menjadikan 

di antara mereka kasih sayang dan kecintaan yang bersifat thabi’iy (alami). Jadi bagi si isteri 
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yang kafir dari hal itu ada kecintaan khusus yang dikecualikan dari umumnya larangan dari 

menjalin cinta kasih dengan orang-orang kafir.  

 Dan ini semuanya mengisyaratkan kepada ketidakbenaran lontaran sebagian orang-

orang yang sembarangan tentang takfir dalam bab-bab ini. Dan yang penting bagi saya 

untuk mengingatkannya di sini adalah bahwa kondisi mendakwahi, melunakan hati (ta-liful 

qulub) dan menjelaskan dien dengan hikmah dan mau’idhah hasanah (cara yang baik), 

disyari’atkan di dalamnya sikap lembut dalam mengajak bicara, jidal (berdebat) dengan cara 

yang lebih baik, mempergauli dengan cara terbaik serta wajah berseri. Dan hal itu lebih 

ditekankan lagi dilakukan terhadap orang-orang yang antusias terhadap mendengarkan 

dakwah ini. Itu sama sekali tidak bertentangan dengan sikap keras, kasar dan memanas-

manasi yang Allah perintahkan hal itu di tempatnya dalam medan jihad dan qital. Allah 

Tabaraka wa Ta’ala berfirman: 

$ pκš‰r'̄≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9 $# Ï‰Îγ≈ y_ u‘$¤� à6ø9 $# tÉ) Ï�≈ oΨßϑø9 $# uρ õá è=øñ$# uρ öΝ Íκö� n= tã 4 óΟ ßγ1 uρ ù'tΒuρ ÞΟ̈Ψyγ y_ ( }§ ø♥Î/ uρ ç��ÅÁ yϑø9 $#  

“Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiq, dan bersikap keraslah terhadap 

mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali” (At 

Tahrim: 9)  

Dan Allah Ta’ala berfirman juga:  

$pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏG≈s% šÏ%©!$# Νä3tΡθè=tƒ š∅ÏiΒ Í‘$¤�à6ø9$# (#ρß‰Éfu‹ø9uρ öΝä3ŠÏù Zπsàù=Ïñ 4 (#þθßϑn=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# yìtΒ šÉ)−Gßϑø9$# ∩⊇⊄⊂∪  

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang disekitar kamu itu, dan 

hendaklah mereka menentukan kekerasan dari padamu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-

orang yang bertaqwa”. (At Taubah: 123) 

 Kondisi qital (perang) memberikan pelajaran musuh-musuh Allah, membuat jera 

orang-orang yang mencela Islam, serta menjihadi kaum zanadiqah (zindiq), para penghina 

dan para pengolok-olok dien Allah Ta’ala serta yang lainnya… Berbeda dengan kondisi 

mendakwahi dan menyampaikan yang telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala firmankan 

tentangnya:  

÷βÎ)uρ Ó‰tnr& zÏiΒ šÏ.Î�ô³ßϑø9$# x8u‘$yftFó™$# çνö�Å_r'sù 4®Lym yìyϑó¡o„ zΝ≈n=x. «!$# ¢ΟèO çµøóÎ=ö/r& …çµuΖtΒù'tΒ 4 y7Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ ×Πöθs% āω šχθßϑn=ôètƒ ∩∉∪    

“Dan bila seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka 

lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang 

aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui “. (At taubah: 6) 

 Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan untuk melindungi orang musyrik, 

menjaganya dan memberikan jaminan keamanan baginya meskipun dia itu harbiy selama dia 

telah menampakkan keinginan untuk mendengarkan dakwah. Sedangkan ini memastikan 

dan menunjukan secara isyarat atas kebolehan menghormatinya, yaitu berupa menyediakan 

makanannya, memberikan tempat tinggal untuknya, memperlakukannya serta 

mempergaulinya dengan baik sampai ia mendengar dakwah ini secara sempurna lagi jelas. 

Kemudian seandainya ia tidak beriman, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah 

memerintahkan untuk mengantarkannya setelahnya ke negerinya dengan aman sejahtera 

tanpa ada gangguan dan teror.  
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 Dalam ini semuanya terdapat dalil terhadap wajibnya membedakan antara orang 

yang memiliki keinginan untuk mendengarkan dakwah atau orang yang baru didakwahi, 

baik dari kalangan harbiy atau lainnya, dengan orang yang berpaling atau mustakbir (keras 

kepala).  

 Sungguh saya telah melihat banyak orang yang berlebih-lebihan tanpa ada dalil, 

mereka bersikap keras dan mempersulit terhadap orang yang berbuat baik terhadap 

sebagian orang-orang kafir atau bergaul dengan mereka atau bermu’amalah dengan mereka 

atau mengajak bicara mereka dengan lembut dalam rangka menyampaikan dakwah kepada 

mereka dengan cara terbaik tanpa sedikitpun mudahanah atau kecenderungan, terutama 

keadaan sekarang adalah keadaan istidl’af (ketertindasan/lemah) dan kondisinya bukan 

kondisi perang.  

 Namun demikian, bila saja realita, saya melihat dan mendengar dari mereka berupa 

sikap kasar dan keras, yang mana itu menyumpal kerongkongan mereka dan membuat 

sempit dada mereka… Dan bersama itu semua orang-orang yang berlebih-lebihan itu 

mengingkari sikap lembut ini dan menjadikannya sebagai mudahanah, bahkan di antara 

mereka ada yang menjadikannya sebagai bentuk tawalli. Kita memohon kepada Allah Ta’ala 

keselamatan dan ‘afiyah.  

 Dan bisa jadi sebagian mereka berhujjah dengan ayat-ayat Al Mumtahanah yang 

telah disebutkan, padahal ayat-ayat itu adalah hujjah atas mereka dan bukan hujjah bagi 

mereka. Di dalamnya Allah Yang Maha Terpuji sama sekali tidak melarang dari berbuat baik 

dan berbuat adil, terutama dalam rangka dakwah dan menyampaikan, namun Dia hanya 

melarang dari tawalli dengan bentuk larangan umum dalam banyak ayat-ayat Kitab-Nya 

Subhanahu Wa Ta’ala.  

 Kemudian mereka mengklaim bahwa Al Muharibin (orang-orang kafir harbi) secara 

umum (keseluruhan) tidak ada (sikap) bagi mereka kecuali keras dan kasar dan bahkan 

sebagian mereka memasukan dalam hal itu dan menganggapnya termasuk sikap keras yang 

disyari’atkan; ucapan kasar dan hinaan murni yang padahal Allah ta’ala telah melarang 

kaum mu’minin dari melakukannya…. Sehingga pada akhirnya dengan sikap itu mereka 

telah mencoreng wajah dakwah yang bercahaya dan telah berbuat aniaya terhadap dien ini 

dengan sebab pemahaman mereka yang buruk.  

 Mereka lalai (tidak jeli) bahwa kata muhArabah (memerangi) dalam istilah para 

fuqaha mencakup: setiap orang (kafir/musyrik) yang tidak ada antara dia dengan kaum 

muslimin ‘ahd (perjanjian damai), dzimmah (ahlu kitab dan yang lainnya yang mau hidup 

dalam naungan Islam dan dia tetap di atas diennya dengan syarat bayar jizyah), amaan 

(jaminan keamanan) dan jiwaar (jaminan perlindungan), meskipun dia dari kalangan yang 

tidak ikut berperang, sehingga masuk didalamnya para wanita yang tidak ikut berperang, 

anak-anak, lanjut usia dan semacam mereka dari kalangan yang bukan ahlul qital, dan 

mereka tidak mampu mengusir kita dari negeri kita dan tidak membantu (orang lain) untuk 

mengusir kita. Sesungguhnya mereka itu seluruhnya masuk dalam istilah harbiyyin dari 

kalangan penduduk Darul Harbiy meskipun mereka itu bukan tergolong ahlul qital. Jadi 

Muqatil itu lebih khusus dari Muharib. Dan oleh karena itu para mufassirun menyebutkan 

dalam asbab nuzul ayat-ayat (Al Mumtahanah) itu hadits tibanya Ibu Asma Binti Abu Bakar 

radhiyallahu ‘anha dari Mekkah dengan membawa hadiah, pakaian, keju, dan Iqth (macam 
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makanan) untuk menziarahi Asma radhiyallahu ‘anha, dan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa 

salam mengizinkan Asma radhiyallahu ‘anha untuk memperbolehkannya masuk rumahnya 

dan menerima bingkisan-bingkisannya.  

 Dan kesimpulannya bahwa kondisi mendakwahi dan sikap yang diperbolehkan di 

dalamnya terhadap Harbiyyin atau yang lainnya adalah berbeda dengan kondisi perang, 

memberikan pelajaran terhadap tokoh-tokoh kekafiran dan mengusir para pencela dan 

kaum keras kepala dari kalangan orang-orang yang berpaling dari dakwah atau orang-orang 

yang memperolok-olokannya. 

 Adapun mendakwahi mereka untuk pertama kalinya, maka sungguh Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala telah mengutus Nabi-Nya Musa ‘alaihissalam kepada thaghut zamannya 

dan tokoh pimpinan Al Muharibin dan Al Muqatilin terhadapnya dan terhadap kaumnya. 

Dia memerintahkan Musa ‘alaihis salam dan saudaranya untuk memulai mendakwahi 

Fir’aun dengan ucapan yang lembut padahal Dia Subhanahu Wa Ta’ala telah mensifati 

Fir’aun, dengan thugyan (Thaghut/melampui batas), Dia berfirman:  

!$ t6 yδ øŒ$# 4’n< Î) tβöθtãö�Ïù …çµ ¯Ρ Î) 4 xösÛ ∩⊆⊂∪   Ÿωθà) sù …çµs9 Zωöθs% $ YΨÍh‹©9 …ã& ©# yè©9 ã�©.x‹tF tƒ ÷ρ r& 4 y ǿƒ s† ∩⊆⊆∪     

“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampui batas, maka bicaralah kamu 

berdua kepadanya dengan kata-kata lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat (sadar) atau takut.” 

(Thaha: 43-44)  

 Maka beliau memulainya dengan hal itu sebagaimana yang Allah Subahanahu Wa 

Ta’ala firmankan kepada mereka, kemudian tatkala dia berpaling, menolak, bersikukuh dan 

keras kepala serta justru mengancam, menteror, menakut-nakuti, maka Dia berkata kepada 

Musa ‘alaihissalam:  

ô‰s) s9 uρ $ oΨ÷�s?# u 4 y›θãΒ yì ó¡ Î@ ¤M≈tƒ# u ;M≈oΨÉi�t/ ( ö≅ t↔ó¡ sù ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó  Î) øŒÎ) öΝ èδu !% y` tΑ$ s) sù …çµs9 ãβöθtãö�Ïù ’ ÎoΤÎ) š�‘Ζàß V{ 4 y›θßϑ≈ tƒ 

# Y‘θßsó¡ tΒ ∩⊇⊃⊇∪     

“Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, maka 

tanyakanlah kepada Bani Israil, tatkala Musa datang kepada mereka lalu Fir’aun berkata kepadanya: 

“Sesungguhnya aku sangka kamu, Hai Musa, seorang yang kena sihir”. (Al Isra: 101)  

Maka Musa berkata kepadanya:  

tΑ$ s% ô‰s) s9 |M÷Η Í>tã !$ tΒ tΑt“Ρ r& Ï Iωàσ̄≈ yδ āωÎ) �>u‘ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ t�Í← !$ |Á t/ ’ ÎoΤÎ)uρ y7‘Ζàß V{ Üχöθtãö�Ï�≈ tƒ # Y‘θç7÷V tΒ   

“Musa menjawab: “Sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-

mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata; dan 

sesungguhnya aku mengira kamu, Hai Fir’aun, seorang yang akan binasa”. (Al Isra’: 102) 

 Dan begitu juga Khalilur Rahman Ibrahim ‘alahissalam, dia mengajak bicara kaumnya 

dalam status mendakwahi dengan bijaksana dan mau’idhah hasanah, beliau mendebat mereka 

dengan hujjah serta menampakkan keseriusannya agar ayahnya mendapat hidayah, di mana 

engkau bisa mendapatkan beliau berkata:  
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ÏMt/ r'̄≈ tƒ ’ÎoΤÎ) ô‰s% ’ÎΤu !% y` š∅ÏΒ ÉΟù= Ïèø9 $# $ tΒ öΝ s9 y7Ï?ù'tƒ û Í_÷èÎ7̈? $$ sù x8Ï‰÷δ r& $ WÛ≡ u�ÅÀ $ wƒÈθy™ ∩⊆⊂∪   ÏMt/ r'̄≈ tƒ Ÿω Ï‰ç7÷ès? z≈ sÜ ø‹¤±9 $# ( ¨βÎ) 

z≈ sÜ ø‹¤±9 $# tβ% x. Ç≈ uΗ ÷q§�=Ï9 $ wŠÅÁ tã ∩⊆⊆∪   ÏMt/ r'̄≈ tƒ þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r& βr& y7¡¡ yϑtƒ Ò>#x‹tã zÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# tβθä3 tGsù Ç≈sÜ øŠ¤±= Ï9 $wŠÏ9 uρ ∩⊆∈∪     

“Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak 

datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. 

Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada 

Tuhan Yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa 

adzab dari Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan”. (Maryam: 43-45) 

Dan yang serupa dengannya.  

Dan dalam kondisi keberpalingan mereka, serta sikap membantah mereka dengan 

kebatilan yang mereka lakukan padahal hujjah sangat jelas, Ibrahim ‘alaihissalam berkata 

kepada kaumnya yang di antaranya ayah Ibrahim ‘alaihissalam:  

7e∃é& ö/ä3 ©9 $ yϑÏ9 uρ šχρß‰ç7÷ès? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( Ÿξsùr& šχθè= É) ÷ès? ∩∉∠∪     

“Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak 

memahami?”. (Al Anbiya’: 67) 

Dan firman Nya Subhanahu Wa Ta’ala:  

ô‰s%  ôMtΡ% x. öΝ ä3 s9 îοuθó™ é& ×π uΖ|¡ ym þ’Îû zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) tÏ%©!$# uρ ÿ…çµ yètΒ øŒÎ) (#θä9$ s% öΝ ÍηÏΒöθs) Ï9 $ ¯ΡÎ) (# äτℜu t�ç/ öΝ ä3ΖÏΒ $ £ϑÏΒuρ tβρ ß‰ç7÷ès? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 

$ tΡ ö�x� x. ö/ä3 Î/ # y‰t/ uρ $ uΖoΨ÷�t/ ãΝ ä3 uΖ÷�t/ uρ äοuρ≡ y‰yèø9 $# â !$ ŸÒøót7ø9 $# uρ # ´‰t/ r& 4 ®L ym (#θãΖÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÿ…çνy‰ômuρ  

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang 

bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri 

daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan 

telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu 

beriman kepada Allah saja. (Al-Mumtahanah: 4) 

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman tentang Ibrahim ‘alaihissalam dalam sikap terhadap 

ayahnya:  

$ £ϑn= sù t ¨ t7s? ÿ…ã&s! …çµ̄Ρ r& Aρ ß‰tã °! r& §�y9 s? çµ ÷ΖÏΒ   

“Tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari 

padanya.” (At Taubah: 114) 

 Dan begitu juga Khatamul Anbiya wal Mursalin shalallahu ‘alaihi wa salam, beliau 

sungguh orang yang sangat serius menginginkan kaumnya dan keluarga terdekatnya 

mendapatkan hidayah, beliau mengingatkan mereka dengan siksa neraka serta mengajak 

mereka untuk menyelamatkan diri mereka darinya.  

 Beliau terus menerus selalu mendakwahi pamannya Abu Thalib, dan beliau berharap 

dia mendapat hidayah, (beliau lakukan itu) hingga akhir nafasnya.  

 Dan dalam kondisi kaumnya memperolok-olokan beliau dan melecehkannya serta 

bersikap menentang, engkau dapatkan beliau berkata kepada mereka:  
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 )تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس حممد بيده لقد جئتكم بالذبح( 
“Kalian dengar wahai sekalian Quraisy, sungguh demi Dzat Yang jiwa Muhammad ada di Tangan-

Nya aku telah datang kepada kalian dengan penyembelihan” (Musnad Ahmad (7036) Tahqiq 

Ahmad Syakir). 

 Jadi wajib membedakan dalam dialog dan adu bicara antara orang yang mau 

mendengar terhadap dakwah, mau memperhatikan serta berkeinginan untuk 

mengetahuinya, dengan orang yang menjadikan dakwah ini sebagai bahan perolok-olokan 

dan mainan atau berpaling dan keras kepala.  

 Dan juga wajib dibedakan antara orang yang baru didakwahi dengan orang yang 

sudah lama dan justru tenggelam dalam keberpalingan dan sikap keras kepala padahal 

sudah didakwahi dan dakwah sampai kepadanya. Ini semuanya tergolong hikmah dan 

mau’idhah hasanah serta siasat syar’iyyah yang telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala perintahkan, 

dan juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam dalam sirahnya, 

sunahnya, dan tuntunannya.  

 Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah merinci hal itu dalam Kitab-Nya. Dia 

menyebutkan sikap keras dan kasar dalam suatu kondisi, dan Dia Ta’ala menyebutkan 

lemah lembut dalam suatu kondisi, juga Dia sebutkan hikmah dan mau’idhah hasanah di 

suatu kondisi, serta beliau sebutkan ungkapan yang keras di suatu kondisi. Siapa orang 

yang menjadikan masing-masing pada tempatnya yang sesuai maka dia mendapat ridla 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan berhasil sekali di dalam dakwahnya.  

Dan diantaranya Firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala:  

äí÷Š$# 4’n< Î) È≅‹Î6 y™ y7În/ u‘ Ïπ yϑõ3 Ïtø:$$ Î/ Ïπ sàÏãöθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ|¡ pt ø:$# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ  ÉL ©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ ômr& 4 ¨βÎ) y7−/ u‘ uθèδ ÞΟn= ôãr& yϑÎ/ ¨≅ |Ê tã 

 Ï& Î#‹Î6 y™ ( uθèδ uρ ÞΟn= ôãr& tÏ‰tGôγ ßϑø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪     

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” (An Nahl: 125) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata saat menjelaskan ayat ini: 

(Manusia ada tiga macam): 

1. Orang yang mengakui kebenaran dan mengikutinya, maka ia adalah orang (yang 

didakwahi dengan) hikmah. 

2. Orang yang mengakui kebenaran, namun tidak mengamalkannya maka ia diberi 

nasehat sampai mengamalkan.  

3. Dan orang yang tidak mengakuinya, maka dia ini dibantah dengan cara yang baik.  

Dikarenakan bantahan biasanya sumber mendatangkan kemarahan, bila ia dilakukan 

dengan cara yang lebih baik maka terbuktilah manfaatnya semaksimal mungkin seperti 

menahan musuh yang menyerang). Majmu Al Fatawa 2/33 Dar Ibnu Hazm.  

Di tempat lain beliau berkata (Al Fatawa 3/159). (Dan Allah ta’ala berfirman):  
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Ÿωuρ (# þθä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈tGÅ6ø9 $# āωÎ) ÉL ©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ ômr& āωÎ) tÏ%©!$# (#θßϑn= sß óΟ ßγ ÷ΨÏΒ ( (# þθä9θ è%uρ $ ¨ΖtΒ# u ü“Ï% ©!$$Î/ tΑÌ“Ρ é& $ uΖøŠs9 Î) tΑÌ“Ρ é& uρ 

öΝ à6ö‹s9 Î) $ oΨßγ≈ s9 Î) uρ öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰Ïn≡ uρ ßøt wΥ uρ …çµ s9 tβθßϑÎ= ó¡ ãΒ ∩⊆∉∪     

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali 

dengan orang-orang dhalim di antara mereka, dan Katakanlah: “Kami telah beriman kepada (kitab-

kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu 

adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.” (Al ‘Ankabut: 46).  

 Maka bila orang yang diajak dialog itu berbuat dhalim, berarti kita tidak 

diperintahkan untuk menanggapinya dengan cara yang lebih baik, justru Abu Bakar Ash 

Shiddiq radhiyallahu ‘anhu berkata kepada ‘Urwah Ibnu Mas’ud tatkala dia berkata:  

 “إين ألرى أوباشاً من الناس، خليقاً أن يفروا ويدعوك”
“Sesungguhnya saya melihat campuran dari (berbagai suku) di antara manusia, layak 

mereka itu lari dan meninggalkan engkau”   

Maka Abu Bakar berkata: 

 “!أمصص بظر الالت؛  أحنن نفر عنه وندعه؟” 
“Jilatlah kemaluan Latta, apakah kami lari darinya dan meninggalkannya”. (HR. Al Bukhari 

Kitab Asy Syuruth: 2731-2732).  

 Padahal sudah maklum bahwa kekuatan itu hanyalah bagi Allah tabaraka wa ta’ala, 

Rasul-Nya dan orang-orang mu’min, siapa saja mereka itu, sedangkan Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala telah berfirman:  

Ÿωuρ (#θãΖÎγ s? Ÿωuρ (#θçΡ t“øt rB ãΝ çFΡr& uρ tβöθn= ôãF{$# βÎ) ΟçGΨä. tÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊇⊂∪     

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-

orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (Ali Imran: 139). 

 Siapa saja orang yang beriman, maka dialah yang tinggi (derajatnya) siapa saja 

orangnya. Dan siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka Dia Subhanahu Wa Ta’ala 

telah berfirman:  

¨βÎ) tÏ% ©!$# tβρ –Š!$ pt ä† ©!$# ÿ…ã& s!θß™ u‘uρ y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ’Îû t Ïj9 sŒF{ $# ∩⊄⊃∪     

“Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang 

yang sangat hina.” (Al Mujadilah: 20) 

Perhatikanlah ucapannya ini dan ucapannya itu, sesungguhnya bagi setiap kondisi 

ada ungkapan (yang sejalan dengannya)… Dan siapa yang membaurkannya, maka 

terkaburlah urusannya dan iapun membuat pengkaburan atas manusia.  

 Dan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam telah menjadi tauladan tertinggi dalam hal 

berbuat baik dan ihsan kepada kaumnya yang memeranginya karena dasar agama, mereka 

menindas para sahabatnya, mereka mengusirnya dari kampung halamannya dan membantu 

(orang lain) untuk mengusirnya, sungguh beliau berbuat baik kepada mereka dengan 

sebaik-baiknya saat beliau masuk ke kota Mekkah saat penaklukkannya, kemudian beliau 

membebaskan mereka padahal mereka itu orang-orang kafir, dan hari itu pula mereka 
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berkata: “Saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia.” Kemudian mereka masuk 

Islam berbondong-bondong.  

 Beliau memberikan kebebasan sebelumnya kepada sekelompok orang di lembah 

Mekkah, padahal mereka itu telah berniat membunuh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam 

dan para sahabatnya radhiyallahu ‘anhum. Kemudian Allah ta’ala memberikan kesempatan 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam untuk menawan 80 orang, terus beliau membebaskan 

mereka tanpa tebusan. Apakah di atas ini ada ihsan yang menandinginya?. 

 Dan seandainya kita menelusuri petunjuk beliau shalallahu ‘alaihi wa salam dan 

sikapnya dalam hal ini, tentulah bahasannya panjang. Dan sudah diketahui pengaruh hal ini 

terhadap ketertarikan manusia kepada dienullah.  

 Dan di antara hal itu: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam terkadang menerima 

hadiah orang-orang kafir dan membalas memberi hadiah kepada mereka, sebagaimana 

dalam Shahih Al Bukhari (Kitab Al Hibah) (Bab menerima hadiah dari Musyrikin) dan (bab 

memberi hadiah kepada kaum musyrikin) dan juga dalam Al Bukhari (Kitab Al Mardla) 

(Bab menjeguk orang musyrik). 

 Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam menjenguk anak 

kecil Yahudi yang pernah membantu-bantu beliau, dan beliau mengajaknya kepada Islam, 

terus dia masuk islam sebelum meninggal. 

 Dan dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah 

Shalallahu ‘alaihi wa salam didatangi tamu kafir, maka beliau menyuruh (orang) untuk 

memerah susu kambing, kemudian orang kafir itu meminumnya, kemudian kambing lain, 

kemudian kambing lain sampai ia minum tujuh kali perahan 7 kambing, kemudian dia 

masuk Islam di pagi hari, dan beliau menyuruh diperahkan baginya dan dia meminumnya, 

kemudian kambing lain, dan ia tidak bisa menghabiskannya.” Asal hadits ini ada di dalam 

Al Bukhari. 

 Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman saat memuji orang-orang mukmin:  

tβθßϑÏèôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè©Ü9 $# 4’n?tã  Ïµ Îm7ãm $ YΖŠÅ3 ó¡ ÏΒ $ VϑŠÏK tƒ uρ # ·��Å™ r& uρ ∩∇∪     

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang 

yang ditawan.” (Al Insan: 8) 

 Sedangkan pada umumnya tawanan kaum muslimin adalah dari kalangan orang-

orang kafir harbi yang terjun perang.  

 Dan jika menelusuri ini maka panjang sekali… Dan ia bermanfaat bagi setiap yang 

mencari al haq. 

 Dan bermanfaat juga bagi orang-orang yang berlebih-lebihan itu, dengannya mereka 

memperluas wawasannya, serta mereka semakin bertambah bashirah, hikmah dan 

kematangannya.  

 Jadi harus membedakan dalam hal takfir antara tawalli mukaffir yang telah Allah 

Subahnahu Wa Ta’ala nashkan dalam Kitab-Nya bahwa itu salah satu sebab kekafiran yang 

nyata, dengan mempergauli orang kafir dengan baik, ihsan kepadanya serta lemah lembut 
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dalam mengajak bicara dia dalam rangka mendakwahinya kepada Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala, dan yang lainnya.  

 Jadi tidaklah mengkafirkan (orang) dengan sebab perlakukan ini kecuali orang yang 

ngawur yang telah mempertaruhkan agamanya.... Maka dosanya ditanggung sendiri. 

 

***** 
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( 1 7 )   

Mencampur Adukkan Antara Tawalliy  Mukaffir Dengan 

Mudahanah Yang Haram  Atau Mudarah Yang Disyari’atkan 

 

 

Di antara kekeliruan yang sering terjadi dalam hal takfir adalah mencampuradukkan 

antara tawalli mukaffir dengan mudahanah yang haram atau mudarah yang disyari’atkan. 

 Mudahanah apalagi mudarah, keduanya bukan termasuk tawalliy yang membuat 

kafir (mukaffir), tapi mudahanah adalah sesuatu yang diharamkan, sedangkan mudarah 

adalah hal yang boleh secara syari’at. Dan sebagian orang yang terlalu bersemangat tidak 

membedakan antara keduanya, dia mempersempit dan mempersulit dalam apa yang tidak 

dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan dia mengingkari sesuatu yang mandub 

(sunnah) dan bukan yang munkar. 

 Bahkan saya telah melihat dari kalangan Ghulah orang yang mengkafirkan dengan 

sebab murni mudarah, dan tindakan itu adalah ngawur dari kebenaran serta merupakan 

kesesatan, oleh sebab itu mesti dari mengingatkan akan hal ini dalam kekeliruan-kekeliruan 

takfir dan membedakan antara masing-masing macam dari hal-hal itu. 

 Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pada syarah beliau terhadap Kitabul Adab dari Shahih 

Al-Bukhariy (Bab Al Mudarah Ma’an Nass) berkata saat menjelaskan apa yang dicantumkan 

secara mu’allaq oleh Al-Bukhariy dari ucapan Abu Darda: 

  “إنا لنكشر يف وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم”
 “Sesungguhnya kami tertawa di hadapan orang-orang, padahal sesungguhnya hati kami melaknat 

mereka”. 

Al Kasyru makna asalnya adalah nampaknya gigi, dan sering digunakan untuk 

makna tertawa. 

Ibnu Baththal berkata: Al Mudarah adalah tergolong akhlaq orang-orang mu’min, 

dan ia adalah merendahkan diri terhadap orang-orang, halus perkataan dan meninggalkan 

bersikap keras terhadap mereka dalam ucapan. Dan itu adalah tergolong sebab terbesar 

untuk lunaknya hati. 

Dan sebagian orang mengira bahwa mudarah itu adalah mudahanah, ini adalah 

keliru, karena mudarah adalah dianjurkan sedangkan mudahanah adalah diharamkan. 

 Dan perbedaanya adalah bahwa mudahanah itu diambil dari kata dihan dan ia 

adalah sesuatu yang nampak di atas permukaan sesuatu dan menutupi bagian dalamnya. 

Para ulama menafsirkan mudahanah adalah bergaul dengan orang fasik serta 

menampakan ridla dengan perbuatanya tanpa mengingkarinya. 

 Sedangkan mudarah adalah bersikap lembut terhadap orang jahil dalam 

mengajarinya dan terhadap orang fasik dalam melarang perbuatanya meninggalkan 

bersikap kasar terhadapnya sehingga tidak menampakan apa yang dilakukan oleh orang 
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fasik itu dan mengingkarinya dengan ucapan dan perlakuan yang lembut, apalagi bila 

diperlukan untuk melunakan (hati) nya berserta yang lainnya. 

 Dan berkata juga: (mudarah, tanpa (huruf) hamzah, dan asalnya adalah (ada) 

hamzah (مداراة/mudara’ah), karena ia berasal dari (makna) mudafa’ah (menolak/membela) dan 

yang dimaksud dengannya adalah menolak atau melarang dengan lembut…). 

 Berkata: (Dan yang ada berkenaan denganya secara terang adalah hadits Jabir dari 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:  Bermudarah dengan munusia adalah “  مداراة الناس صدقة

shadaqah”. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Addiy dan Ath Thabraniy dalam Al Ausath sedangkan 

dalam sanadnya ada Yusuf Ibnu Muhammad Al Munkadir, para ulama mendha’ifkannya, 

dan Ibnu Addiy berkata: Saya berharap dia itu tidak apa-apa, dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi 

‘Ashim dalam Adabul Hukama dengan sanad yang lebih baik darinya). Beliau dalam bab itu 

juga, dan dalam bab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak kasar dan tidak bersikap keji, 

menukil perkataan Al Qurthubiy seraya mengikuti ‘Iyadh: (Perbedaan antara mudarah 

dengan mudahanah, sesungguhnya mudarah adalah mengorbankan dunia untuk kebaikan 

dunia atau dien atau untuk kedua-duanya, dan ia adalah dibolehkan dan bisa saja 

dianjurkan. Sedangkan mudahanah adalah meninggalakan dien untuk kebaikan dunia).  

Maka nampaklah dari ini semua bahwa mudarah adalah boleh, bahkan terkadang 

menjadi dianjurkan (mustahabb). 

Adapun mudahanah, sesungguhnya ia meskipun sebagian (ulama) menggunakan 

dalam defenisinya dimana terkadang dimaksudkan denganya hal-hal yang membuat kafir, 

akan tetapi mayoritas ulama menggunakan lafazh ini, mereka hanya memaksudkan 

denganya hal-hal yang haram yang di bawah kekafiran dan ia sebagaimana yang dikatakan 

oleh Ath Thabariy dalam tafsir firman Allah Tabaraka Wa Ta’ala:  ودوالوتدھن فيدھنون  adalah 

diambil dari kata dihan (minyak), berupaya bersikap lembut dalam ucapan diserupakan 

dengan melulurkan minyak). Al Hasan berkata: “Mereka menginginkan supaya kamu 

bersikap lunak terhadap mereka dalam (hal) dien kamu, lalu mereka bersikap lunak 

terhadap kamu”. 

 Maka bisa disimpulkan dari ini bahwa mudahanah itu mengorbankan sesuatu yang 

pengorbananya dari dien untuk kepentingan dunia ini di haramkan (tapi) bukan kekafiran. 

Bila ternyata masalahnya yang dimaksud dengannya adalah seperti itu serta tidak 

dimaksudkan dengannya apa yang di atas itu berupa tawalli dan yang lainnya dan hal-hal 

yang mengkafirkan, maka tidaklah halal –sedangkan keadaannya seperti– sebagian orang-

orang yang berlebihan itu mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka karena 

hanya sikap mudahanah-nya terhadap musuh-musuh Allah yang berupa sikap lembut dan 

memuliakan atau diam dari mengingkari munkarat, kebejatan serta kebatilan mereka tanpa 

mereka bersikap mengakui orang-orang itu di atas kekafiran atau celaan terhadap dien ini, 

terutama sesungguhnya mayoritas mereka menyelisihi itu pada realita sekarang ini 

beralasan untuk mayoritas sikap mudahanah-nya dengan alasan takut ketertindasan atau 

mashlahat (da’wah). 

 Jadi sikap mudahanah mereka itu berkisar sesuai klaim mereka antara taqiyyah dan 

takwil. Sama saja baik alasan mereka itu sah atau tidak... Selama status maksimal apa yang 

mereka lakukan itu tergolong muharramat atau kabaa-ir... maka tidak halal sama sekali 

mengkafirkan (mereka) dengannya. 
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 Bahkan takfir dengan hal itu saja adalah lebih haram dan lebih sesat dari mudahanah 

itu sendiri. Sungguh engkau telah mengetahui dalam uraian yang lalu bahwa wa’id 

(ancaman) atas sikap mengkafirkan dengan sebab perbuatan padahal Allah dan Rasul-Nya 

tidak mengkafirkan dengannya adalah tergolong macam ancaman yang paling dahsyat, 

sehingga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerupakannya dengan membunuh orang 

muslim dan menumpahkan darahnya yang haram. 

 Sesungguhnya suatu dosa yang dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala  adalah 

tidak seperti dosa-dosa lainnya, namun bisa jadi adalah kekafiran sesuai ancaman tertentu 

atau ia itu adalah (dosa) yang menghantarkan kedalam kekafiran. Siapa saja orangnya yang 

mempertaruhkan diennya dan menjerumuskan dirinya serta berani menembus pintu-pintu 

yang berbahaya ini maka sesungguhnya penganiayaannya kembali hanya kepada diri dan 

diennya. 

Apakah tidak cukup bagi dia dan bagi kaum berlebih-lebihan yang seperti dia, diam 

di batas yang telah digariskan Allah dan tidak melampauinya? 

Syariat ini tidak butuh dari seorangpun kepada sikap mempersulit melebihi apa yang 

gariskan Allah dan dihati-hatikan ancamanya. 

Dan ia juga tidak membutuhkan pada sikap tafrith dan idhan (mudahanah/basa-basi) 

dari orang orang yang terlalu mengenteng-enteng setelah Allah menjadikan di dalamnya 

kemudahan yang dengannya dia angkat kesulitan dari umat ini. 

Dan Al haq adalah pertengahan, ia tidak bersama orang orang yang mempersulit 

dengan sikap mempersulit mereka dan tidak pula bersama orang orang yang terlalu 

mempermudah dalam sikap tafrith mereka. 

 Dan dalam Sunnah Al Mushthafa shallallahu ‘alaihi wa sallam dan metode da’wahnya 

terdapat kadar cukup dan obat bagi penyakit-penyakit itu. Al Imam Al Bukhariy telah 

meriwayatkan dalam Shahih-nya dalam kitab Al Adab dalam bab-bab yang telah 

diisyaratkan tadi dari Aisyah: 

  :فقال[بئس أخو العشرية، ويف الرواية األخرى   :اهللا عليه وسلم، فلما رآه قالأن رجًال استأذن على النيب صلى (
ائذنوا له بئس أخو العشرية، فلما دخل أالن له الكالم فلما جلس تطّلق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وجهه 

ذا وكذا، مث تطلقت يف يا رسول اهللا حني رأيت الرجل قلت له ك  :وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة
يا عائشة مىت عهدتين فاحشاً؟  إن شر الناس عند   :وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ]) فحشه[اهللا منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، ويف الرواية األخرى 
((Bahwa seorang laki-laki meminta izin untuk menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam  dan 

tatkala belaiu melihatnya beliau berkata: “Seburuk-buruknya saudara marga itu,” dan dalam 

riwayat lain: Beliau berkata: “Izinkan dia, seburuk-buruknya saudara marga itu” dan tatkala ia 

masuk, maka beliau melembutkan perkataan terhadapnya, kemudian tatkala dia duduk, 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menampakan wajah berseri-seri dan ramah dihadapannya, 

kemudian tatkala orang itu pergi, Aisyah berkata kepada beliau: “Wahai Rasulullah, saat 

engkau melihat orang itu, engkau berkata kepadanya ini dan itu, kemudian engkau berseri-seri dan 

ramah kepadanya?, maka Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Wahai Aisyah kapan 

engkau melihatku kasar? Sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya di hari 
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kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut keburukannya,” Dan dalam riwayat 

lain: “sikap kasarnya”.  

Al Hafidh telah menulis dalam Al Fath dari Ibnu Bahthal dan yang lainya bahwa laki 

laki itu adalah ‘Uyainah Ibnu Hishn Al Fazzariy, dan ia itu digelari Al Ahmaq Al Mutha 

(orang dungu yang ditaati), sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengharapkan 

dengan sikap sambutan beliau terhadapnya pelunakan hatinya agar kaumnya mau masuk 

Islam, karena ia adalah pemimpin mereka dan ia menukil dari ‘Iyadl ucapanya: ‘Uyainah 

saat itu wallahu a’lam belum masuk Islam… atau sudah masuk Islam namun keislamannya 

belum baik.)) 

 Dan Al Hafizh berkata: (Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hanya memberikan 

untuknya dari dunia beliau ini sikap ramahnya dan lemah lembut saat berbincang-bincang 

denganya, namun bersama itu semua beliau tidak memujinya dengan ucapan, serta ucapan 

beliau tentang dia tidak bertentangan dengan perbuatanya, karena ucapan beliau tentangnya 

adalah benar dan perlakuan beliau terhadapnya adalah pergaulan yang baik…) 

 Perhatikanlah tuntunan yang sempurna lagi pertengahan ini yang menggabungkan 

antara jujur dalam menilai dan perkenalkan serta tulus terhadap orang-orang yang 

mendengar, dengan sikap mempergauli yang baik dan ta-liful qalbiy untuk mashlahat dien 

dan Islam. Ini bersih dari mudahanah, karena di dalamnya sedikitpun tidak ada pengorbanan 

(dien) atau tafrith dalam dien ini dari satu sisi sebagaimana bersih dari sikap kasar, bengis 

dan sikap kaku yang membuat orang lari yang bukan pada tempatnya... dari sisi lain. 

 Maka dimana letak orang orang yang berlebih-lebihan lagi mempersempit apa yang 

telah Allah lapangkan dari pemahaman yang agung dan akhlaknya mulia ini? 

Sungguh saya telah melihat dari kalangan mereka orang-orang yang mengecam dan 

membid’ahkan bahkan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka dalam hal hal 

yang bukan kekufuran dalam dienullah ini, bahkan sebahagiannya adalah hal yang 

disyari’atkan yang tergolong mudarah yang terpuji yang belum tercerna oleh akal mereka 

yang lemah serta tidak sejalan dengan sikap kasar dan kaku mereka. Dan sebagiannya tidak 

lebih dari status mudahanah yang diharamkan yang tidak mengkafirkan. 

 Mereka mengkafirkan orang yang duduk di majelis orang-orang kafir, atau 

menziarahi mereka dan masuk menemui mereka, atau manis muka di hadapan mereka atau 

memperlakukan mereka dengan sedikit lembut dan senyuman. Dan apalagi menurut 

mereka orang yang menyalami mereka (jabat tangan), atau mencandai mereka, membuat 

mereka tertawa (senang) dan sikap lembut terhadap mereka. Sedangkan yang benar adalah 

tidak halal menyamakan antara ini semuanya… dan tidak boleh mengkafirkan dengan sebab 

itu saja. 

Di antara hal-hal itu ada yang disyari’atkan seperti duduk bersama mereka 

menziarahinya dan masuk menemui orang-orang kafir dalam rangka mendakwahi mereka, 

dan lemah lembut dalam mengajak mereka bicara, membantah mereka dengan cara yang 

lebih baik, serta mendakwahi mereka dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan telah 

kami ketengahkan kepadamu dari Shahih Al Bukhari bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam menjenguk anak Yahudi yang sakit dan beliau mengajaknya kepada Islam, maka dia 

masuk Islam. Sehingga (boleh) bagi muslim menjenguk orang kafir saat sakit dan berbuat 

baik kepadanya dengan harapan keislamannya. 
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Dan sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi orang-orang kafir di 

mejelis-mejelis mereka seraya memperdengarkan dakwahnya kepada mereka dan beliau 

bersabar atas penindasan mereka di Makkah dan Madinah,sebagaimana dalam hadits 

muttafaq ‘alaih yang di tuturkan Al Bukhari dalam kitab Al Adab (Bab Kunyatil Musyrik) 

dari Usamah Ibnu Zaid radliyallahu ‘anhu: 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب على محار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة يف بين 
حارث بن اخلزرج قبل وقعة بدر فسارا، حىت مرا مبجلس فيه عبد اهللا بن ُأيب ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد 

عبدة األوثان واليهود، ويف املسلمني عبد اهللا بن رواحة،  اهللا بن أيب، فإذا يف الس أخالط من املسلمني واملشركني
ال تغربوا علينا، فسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه   :فلما غشيت الس عجاجة الدابة مخر ابن ُأيب أنفه بردائه وقال

أيها املرء، ال   :وسلم، عليهم مث وقف فنزل فدعاهم إىل اهللا وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد اهللا بن أيب ابن سلول
بلى   :أحسن مما تقول إن كان حقاً، فال تؤذنا به يف جمالسنا فمن جاءك فاقصص عليه،  قال عبد اهللا بن رواحة

فإنا حنب ذلك، فاستب املسلمون واملشركون واليهود حىت كادوا يتساورون، فلم .  يا رسول اهللا، فاغشنا يف جمالسنا
فضهم حىت سكنوا مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دابته فسار حىت يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خي

أي سعد أمل تسمع ما قال أبو ُحباب ؟ يريد (  :دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  احلديث…عبد اهللا بن أيب

Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menunggang keledai yang diletakkan kain 

fadakiyyah di atasnya sedangkan Usamah di belakangnya, beliau menjenguk Sa’ad Ibnu 

Ubadah di Banu Harits Ibnul Khazraj sebelum perang Badar. Keduanya terus berjalan hinga 

melewati suatu majlis yang di dalamnya ada Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul, dan kejadian 

ini sebelum Abdullah Ibnu Ubay masuk Islam, dan ternyata di majelis itu campuran dari 

kalangan muslim, musyrikin para menyembah berhala dan orang-orang Yahudi, sedangkan 

di antara kaum muslimin ada Abdullah Ibnu Rawahah. Tatkala majelis itu tertaburi debu 

akibat jalannya keledai, maka Abdulllah Ibnu Ubay menutupi hidungnya dengan kainnya 

dan berkata: “Janganlah kalian mengotori kami dengan debu,” maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam mengucapkan salam terhadap mereka, terus berhenti dan turun, beliau dakwahi 

mereka kepada Allah dan membacakan (ayat-ayat) Al-Quran terhadap mereka, maka 

Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul berkata kepada belaiu: “Hai orang, tidak ada yang lebih baik 

dari apa yang kamu ucapkan bila itu memang benar, maka jangan sakiti kami dengannya di mejelis-

mejelis kami, siapa yang datang kepada kamu maka jelaskanlah kepadanya”. Abdullah Ibnu 

Ruwahah berkata: “Ya, terus wahai Rasulullah datangilah kami di mejelis-mejelis kami, karena kami 

mencintai hal itu,” maka terjadilah ketegangan antara kaum muslimin, kaum musyrik dan 

Yahudi sehingga mereka hampir baku hantam, Rasulullah terus menenangkan mereka 

sampai akhirnya mereka tenang, kemudian Rasulullah menunggangi keledainya sehingga 

beliau masuk menemui Sa’ad Ibnu Ubadah, terus Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

berkata: “Wahai Sa’ad, apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Abu Hubab?” maksudnya 

Abdullah Ibnu Ubay....) Selesai. 

Di dalam hadits ini sebagaimana yang dinukil Al Hafidh dari Ibnu Bathtal: 

(Bolehnya memberi kun-yah kaum musyrikin dalam rangka pelunakan hati, baik karena 

harapan keislaman mereka atau untuk mendapatkan manfaat dari mereka…); ini padahal 
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sesungguhnya An Nawawi berkata dalam takniyah (pemberian kun-yah): (Etikanya adalah 

orang terpandang dan yang dekat seperti mereka di khithabi dengan kun-yah). 

Beliau berkata: (Orang-orang generasi terdahulu satu sama lain sering 

mengagungkannya dalam pembicaraan langsung atau surat-menyurat dan lainnya dengan 

kun-yah dan mereka memandang hal itu sebagai puncak kehormatan dan pengangungan). 

(Al Adzkar) 

Dan di dalam hadits itu ada kebolehan mendatangi orang-orang kafir dalam majelis-

majelis mereka dan duduk bersama mereka dalam rangka mendakwahinya dan mengajak 

bicara mereka dengan cara yang lebih baik) dan hal-hal sejenis ini sering kami arahkan 

kepadamu dalam banyak tempat.  

Dan yang menjadi bukti adalah bahwa semua ini adalah boleh dan masyru’ 

(disyari’atkan) yang tidak di ingkari kecuali orang yang lalai atau jahil akan Sunnah Al 

Musthafa shallallahu ‘alaihi wa sallam, tuntunannya dan sirahnya. Oleh karenanya takfir 

dengan sebab hal-hal itu adalah lebih busuk dan lebih keji dari bid’ah Khawarij yang 

mengkafirkan dengan sebab maksiat dan dosa. 

Dan di antara yang mereka ingkari -dan terkadang sebagian mereka mengkafirkan 

dengannya- dari apa yang telah lalu, ada hal-hal yang sama sekali tidak sampai pada batas 

pengharaman… selama tidak terkandung dalam sesuatu darinya pengakuan terhadap 

kemungkaran atau hal haram, seperti menyalami kuffar, senyum dan ramah terhadap 

mereka serta hal yang lainnya dari hal-hal yang tidak ada dalil yang menunjukan 

keharamamnya meskipun kami tidak menyukainya untuk selain kepentingan dakwah atau 

membuat mereka senang terhadap dien dan yang lainnya. Sungguh sebagian orang-orang 

yang ngawur telah berlebihan di antara mereka mengkafirkan orang-orang menyelisihinya 

dari kalangan yang berjabatan tangan dengan aparat syirik dan UU atau orang-orang kafir 

lainnya. Sehingga dengan perbuatan itu mereka menyimpang dari garis kebenaran dan 

mereka berlebih-lebihan. Dan di antara mereka ada yang merasa cukup dengan sikap 

membid’ahkan atau menuduh dengan tuduhan mudahanah dan kecendrungannya (kepada 

kuffar) padahal mereka itu tidak mengatahui satu dalilpun yang melarang hal itu. Dan kami 

meskipun tidak menyukai berjabatan tangan dengan mereka dan tidak pula kami 

melakukannya sebagai bentuk idhhar akan da’wah kami dan penampakan akan sikap berani 

kami dari syirik dan pendukungnya, dan sungguh Imam Ahmad telah ditanya tentang 

berjabat tangan dengan kafir dzimmy, maka beliau tidak menyukainya,1 maka selain mereka 

dari kalangan kafir harbi lebih utama menurut beliau atas dasar ini dengan hukum tidak 

disukai itu, namun kami bersama ini semua tidak menganggapnya haram karena tidak 

adanya nash, bahkan kami menganggapnya hanya sebagai sarana yang bisa sampai pada 

sikap melunakan (hati orang). Dan sudah ma’lum dalam kaidah-kaidah fiqh: (bahwa apa 

yang dilarang karena sebagai upaya menutup jalan, maka dibolehkan karena mashlahat). 

Dan itu telah lalu dan oleh karena itu kami tidak melarang berjabat tangan karena masalah 

melunakan hati, atau da’wah, atau menolak mafsadat dan yang lainnya sesuai apa yang 

dipandang perlu oleh orang muslim pada kondisinya terutama bila yang terlebih dahulu 

mengulurkan tangan adalah orang kafir yang tidak menampakan permusuhan terhadap 

dien ini. 

                                                 
1
 Al Mughni (Kitab Al Jizyah), fashl (dan tidak boleh mengedepankan mereka dan memulai mereka dengan salam) 
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 Status berjabat tangan (mushafahah) tidak sama dengan mengucapkan salam yang ada 

larangan secara tegas, bahkan syari’at telah menjadikannya sebagai sebab untuk datangnya 

rasa cinta sebagaimana dalam hadits:  

ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟  أفشوا السالم ”
 . رواه مسلم “بينكم

“Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian 

saling mencintai, apakah kalian mau saya tunjukkan kepada sesuatu yang bila kalian melakukannya 

maka kalian saling mencintai, sebarkan salam di antara kalian”.  (HR. Muslim) 

 Rasa cinta hanyalah didatangkan dan diupayakan keberadaannya di antara kaum 

muslimin dan dilarang bersama orang-orang kafir dan musyrikin, oleh sebab itu ada 

larangan secara tegas dari memulai mengucapkan salam terhdap kaum musyrikin, seperti 

hadits:  

 ). …ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالسالم(
“Janganlah kalian memulai orang-orang Yahudi dan Nashrani dengan salam,”  

Dan dalam satu riwayat:  

 . رواه مسلم وغريه) … إذا لقيتم املشركني فال تبدؤوهم بالسالم(
“Bila kalian berjumpa dengan kaum musyrikin, janganlah memulai salam terhadap mereka”. Hadits 

riwayat Muslim dan yang lainnya.”.  

Ini berbeda dengan mushafahah dimana bagi kami tidak ada satupun dalil shahih yang 

melarang dari mushafahah terhadap kuffar1 

Oleh sebab itu tidak halal membid’ahkan orang-orang yang menyelisihi di dalamnya, 

serta mencela mereka, apalagi mengkafirkannya!! 

Dan di antara hal-hal yang mana mereka mengkafirkan dengannya ada sesuatu yang 

memang diharamkan seperti mudahanah yang di dalamnya terdapat pengakuan akan hal-

hal yang di haramkan dan maksiat atau ada yang merupakan sikap mentaati orang-orang 

kafir dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan yang lainnya yang sampai pada 

status sebagai dosa besar dan tidak sampai pada kekafiran sama sekali.  

Ringkasanya: Sesungguhnya tidak boleh menyamakan antara itu semuanya, karena 

tidak sesuai dengan keadilan yang dengannya Allah menurunkan Al Kitab dan Timbangan.  

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala sudah menjelaskan di dalam kitab-Nya bahwa 

mukhalafat syar’iyyah (hal-hal yang menyelisihi syari’at) tidak sama seluruhnya, tapi ada yang 

merupakan kekafiran, ada bersifat fusuq dan ada yang bersifat maksiat. Dia berfirman: 

oν§�x.uρ ãΝ ä3 ø‹s9 Î) t�ø� ä3 ø9 $# s−θ Ý¡ à� ø9 $# uρ tβ$ uŠóÁÏèø9 $# uρ   

 “Dan dia menjadikan kalian tidak suka kekafiran, fusuq dan maksiat”. (Al Hujurat: 7) 

                                                 
1
 Adapun hadits: “Termasuk kesempurnaan tahiyyah (salam) adalah mushafahah atau menjabat tangan” adalah hadits dla’if seluruh 

jalannya dengan status sangat lemah, tidak sah untuk i’tibar dan juga hadits “Berjabat tanganlah, pasti hilang rasa dengki dari kalian…” 

Sunguh telah diriwayatkan oleh Malik secara mu’adldlal dari ‘Atha Al Khurasany, lihat At Targhib Wat Tarhib 3 /278, dan lafadz-lafadz ini 

diriwayatkan juga dari jalan Bisyr Al Anshari sedang dia tergolong pembuat hadits palsu seperti kata Al Uqaili dan Ibnu Addiy.    
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             Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bahwa dzunub itu ada yang 

tergolong shagha-ir (dosa-dosa kecil) ada juga yang tergolong kaba-ir (dosa-dosa besar) dan 

mubiqat (dosa-dosa yang membinasakan). 

Dan telah lalu juga bahwa kekufuran bertingkat-tingkat, sebagianya lebih dahsyat 

dari sebagian lainnya, serta sebagiannya adalah penambahan dalam kekafiran sehingga 

tidak  halal -sedangkan keadanya seperti itu- apa yang dilakukan oleh banyak orang yang 

ngawur berupa sikap serabutan langsung saja mengkafirkan dengan sesuatu yang 

merupakan muharramat, apalagi karena sebab hal-hal yang makruh atau hal-hal yang mubah 

atau mustahabb, sebagaimana sebagian mereka mencampuradukan antara tawalliy mukaffir 

dengan mudahanah yang haram serta mudarah.  

Ajaran ini tidak butuh pada sikap-sikap yang membuat takut… sampai para ghulat 

dan orang-orang yang berlebih-lebihan membuat-buatnya dan menciptakanya dari 

(kantong) sikap tasydid, berlebihan dan takfir mereka seraya membuat orang jera. 

 

 

 

***** 
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( 1 8 )   

Mencapur Adukan Antara Tawalli Mukaffir Dengan Taqiyyah Yang Boleh 

 

 

Termasuk kekeliruan yang sering terjadi dalam hal takfir juga adalah mencampur  

adukan  antara  tawalliy  mukaffir dengan taqiyyah  yang boleh. 

Tawalliy mukaffir adalah: membela orang-orang kafir dan mendukung mereka atas 

kaum muwahhidin dengan lisan atau dengan senjata, atau (mencintai/mengikuti/ 

menyetujui) kekafiran dan kemusyrikan mereka, serta membantu mereka atas kekafirannya 

itu. Allah Subhanahu Wa Ta’ala  berfirman  tentangnya: 

tΒuρ Ν çλ°;uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ …çµ ¯Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ   

“Dan siapa yang tawalliy kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia adalah termasuk 

golongan mereka”  (Al Maidah: 51) 

   Adapun taqqiyyah adalah boleh bagi orang muslim bila takut terhadap orang-orang 

kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

HωÎ) βr& (#θà) −Gs? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s) è?  

“kecuali karena (siasat memelihara diri dari sesuatu dari mereka”  (Al Imran: 28)  

Dan ia adalah sikap hati–hati dari orang-orang kafir dengan menyembunyikan sikap 

permusuhan, dan bersikap lembut terhadap mereka saat takut terhadap mereka dengan 

syarat dia tidak membantu mereka atas kekafiranya atau tawalliy terhadap mereka atau 

melakukan sesuatu dari hal-hal yang membuatnya kafir.  

Ia adalah rukhshah bagi orang muslim mustadl’af (yang tertindas) sehinga tidak halal 

mencela pada diennya atau menuduh dia munafiq karenanya atau mengkafirkannya karena 

sekadar taqiyyah, serta (tidak halal) mengharuskan dia untuk menampakan permusuhan 

terhadap orang-orang kafir dan menghantam musuh-musuh Allah sebagai syarat keabsahan 

Islamnya.  

Menampakan permusuhan meskipun ia adalah yang paling sempurna dan paling 

utama dan ia adalah sifat Ath Thaifah Al Manshurah yang menegakkan dien Allah, akan 

tetapi ia tidak wajib atas setiap orang, apalagi orang-orang mustadl’af. Dan cukuplah bagi 

orang-orang mustadl’afin itu dari sikap permusuhan tersebut keberadaan intinya di dalam 

hati, dan selama mereka tidak membatalkan dengan perbuatan yang mengkafirkannya 

seperti tawalliy atau yang lainnya, maka tidak halal mengkafirkan mereka itu dengan 

sekadar taqiyyah, karena taqiyyah itu bukanlah muwalah (loyalitas). 

     Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: (Dan sudah maklum bahwa tuqah (taqiyyah) itu 

bukanlah muwalah, akan tetapi tatkalah Allah melarang mereka dari muwalatul kuffar, maka 

hal itu menuntut untuk memusuhi mereka, bara’ dari mereka dan terang-terangan 

menyatakan permusuhan terhadap mereka dalam setiap keadaan, kecuali bila mereka takut 

dari keburukan (kejahatan) mereka, maka Allah membolehkan bagi mereka taqiyyah, 

sedangkan taqiyyah itu bukan muwalah). Badaaiul Fawaid 2/69.  
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Dan di antara bukti yang menunjukan bahwa taqiyyah ini bukan muwalah mukaffirah 

adalah bahwa taqiyyah boleh (dilakukan) dengan sekedar rasa takut tanpa ada ikrah 

(pemaksaan). Sedangkan menampakkan tawalliy (muwallah mukaffirah) tidak boleh 

dilakukan  kecuali dengan adanya ikrah haqiqi (sebenarnya). Dan rasa takut juga bukan 

udzur (alasan) dalam tawalliy, oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengingkarinya 

terhadap orang beralasan dengannya setelah firman-Nya:   

tΒuρ Ν çλ°;uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ …çµ ¯Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ  

“Dan siapa yang tawalli kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia adalah termasuk 

golongan mereka” (Al Maidah: 51)  

Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala  berirman: 

u�tI sù zƒ Ï%©!$# ’ Îû ΝÎγ Î/θè= è% ÖÚt�̈Β šχθããÌ�≈ |¡ ç„ öΝ Íκ�Ïù tβθä9θà) tƒ # y ǿƒ wΥ βr& $ oΨt7�ÅÁè? ×οt�Í← !# yŠ 4  |¤yèsù ª!$# βr& u’ÎA ù'tƒ Ëx ÷Fx� ø9 $$ Î/ ÷ρ r& 9�øΒr& ôÏiΒ 

 ÍνÏ‰ΨÏã (#θßsÎ7óÁ ã‹sù 4’ n?tã !$ tΒ (#ρ •�|  r& þ’Îû öΝ ÍκÅ¦à�Ρ r& š ÏΒÏ‰≈ tΡ  

“Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafiq) 

bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nashrani). Seraya berkata “Kami takut akan mendapatkan 

bencana”. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasulullah) atau suatu 

keputusan dari sisinya, maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka 

rahasiakan dalam diri mereka” (Al Maidah: 52)  

Allah Subhanahu Wa Ta’ala mensifati bahwa di dalam hati mereka ada penyakit, 

kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala menguatkan kekafiran mereka dengan binasanya 

(hapusnya) seluruh amalan mereka Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

 ôMsÜ Î6 ym öΝ ßγ è=≈ yϑôãr& (#θßst7ô¹r'sù tÎ�Å£≈ yz ∩∈⊂∪  

“Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang yang merugi” (Al Maidah: 53) 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak menjadikan takut -yang mana ia adalah bukan 

ikrah– sebagai udzur (alasan) dalam menampakan tawalli, berbeda dengan taqiyyah.  

     Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bariy di awal kitab Al Ikrah saat Al 

Bukhariy menyebutkan perkataan Al Hasan Al Bashriy secara mualaq: “Taqiyyah itu sampai 

hari kiamat”: (dan makna taqiyyah adalah hati-hati dari menampakkan apa yang ada di dalam 

diri berupa keyakinan dan yang lainnya terhadap orang lain). 

     Dan telah kami tegaskan kepada engkau dari Shahil Al Bukhariy dari Abu Ad 

Darda’:  

 )إنّا لنكشر يف وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم ( 
“Sesunghuhnya kami bermuka manis di hadapan mereka sedangkan hati kami melaknak mereka”.  

Dan di dalam atsar ini ada isyarat pada wajibnya keberadaan sikap memusuhi orang-

orang kafir di dalam hati saat taqiyyah karena lenyapnya ‘adaawah (permusuhan) secara total 

dan keberadaan lawannya yaitu mencintai mereka atau ajaran mereka adalah tergolong 

pembatal keimanan.  
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Jadi yang boleh ditinggalkan dalam kondisi taqiyyah adalah hanya penampakan dan 

pengutaraan ‘adawah, bukan meninggalkan ‘adawah-nya itu. Syaikh Abdullatif Ibnu 

Abdurahman Alu Asy Syaikh berkata: (Dan masalah penampakan ‘adawah adalah berbeda 

dengan masalah adanya ‘adawah, yang pertama diudzur dengannya saat takut dan lemah, 

berdasarkan firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala:  

HωÎ) βr& (#θà) −Gs? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s) è? 

“Kecuali karena (sesat) memelihara diri dari sesuatu ditakuti dari mereka” (Ali Imran: 28).  

Sedangkan yang kedua adalah mesti ada, karena ia masuk dalam kufur terhadap thaghut. 

Antara ia dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya dan talazum (hubungan timbal 

balik/keterkaitan) yang tidak lepas dari orang mukmin). Ar Rasail Al Mufidah.  

    Dan atas dasar ini maka tidak bolehlah mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk 

menampakan ‘adawah terhadap para thaghut dan para anshar mereka, mengumumkannya 

secara terang-terangan pada realitas sekarang dalam kondisi ketertindasan dan kalau tidak 

demikian berarti mereka bukan muwahidin dan bukan muslimin, sebagaimana yang di 

lontarkan oleh sebagian orang-orang yang ngawur.  

     Berapa banyak orang mukmin yang menyembuyikan imannya di Mekah pada masa 

Nabi Subhanahu Wa Ta’ala. Bahkan di antara mereka ada orang yang di perintahkan oleh 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk melakukan hal itu, sebagaimana dalam kisah 

keislaman Abu Dzar Al Ghifariy. Dan yang jadi bukti dalam kisah itu adalah perkataan 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

  . “احلديث…يا أبا ذر أكتم هذا األمر وارجع إىل بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل”
“Wahai Abu Dzar rahasiakan hal ini dan pulanglah kamu ke negerimu, kemudian bila sampai 

kepadamu berita kemenangan kami, maka segeralah datang....”  

    Bila ada sekelompok dari umat ini menegaskan idhharuddien (penampakan dien) dan 

terang-terangan (mendakwahkan) kebenaran, maka mereka telah menanggung beban 

kewajiban atas umat ini, dan hal itu tidak wajib atas setiap orang, apalagi dengan 

menjadikan hal itu sebagai syarat sah keislamannya. 

     Namun yang menjadi syarat itu hanyalah adanya ‘adawah terhadap orang-orang 

kafir, bara’ (berlepas diri) dari kaum musyrikin di dalam hati serta tidak hilangnya hal itu.  

    Sungguh saya telah melihat sebagian orang-orang yang ghuluw mencari-cari 

lontaran-lontaran yang muthlaq milik Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahab dan ulama 

dakwah Najdiyyah lainnya dalam bahasan mu’aadaah (memusuhi) dan wajibnya 

menampakan hal itu terhadap orang-orang kafir serta bahwa hal itu termasuk Millah 

Ibrahim dan dakwah para Nabi dan Rasul, supaya dengan hal itu mereka mengkafirkan 

kaum muslimin yang awam lagi tertindas dari kalangan yang tidak terang-terangan 

memusuhi orang-orang kafir, yang padahal mereka (kaum mustadl’afin) itu mempergauli 

orang-orang kafir dengan mudaarah atau taqiyyah. 

Di antaranya ucapan Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahab rahimahullah dalam 

konteks penuturan dawah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap orang-orang Quraisy 

untuk bertauhid, dan tindakan yang mereka lakukan saat menyebutkan tuhan-tuhan 
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mereka, bahwa mereka itu tidak bisa mendatakan manfaat dan madlarat, dan Quraiys 

menjadikan (ungkapan) itu sebagai hinaan. Beliau (Syaikh Muhammad) berkata: (Bila 

engkau mengetahui hal ini, maka engkau mengetahui bahwa orang tidak istiqamah 

keislamanya meskipun dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik kecuali dengan 

memusuhi kaum musyrikin dan terang-terangan terhadap mereka dengan (sikap) 

memusuhi dan membenci, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:  

āω ß‰Åg rB $ YΒöθs% šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ $# šχρ–Š!# uθãƒ ôtΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θß™ u‘uρ öθs9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 öΝ èδ u !$ t/# u ÷ρ r& öΝ èδ u !$ oΨö/ r& ÷ρ r& 

óΟßγ tΡ≡ uθ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsEu��Ï± tã 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& |=tF Ÿ2 ’Îû ãΝ ÍκÍ5θè= è% z≈ yϑƒ M}$# Νèδ y‰−ƒ r& uρ 8yρ ã�Î/ çµ ÷ΨÏiΒ ( óΟßγ è= Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “Ì�øg rB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã�≈yγ ÷Ρ F{ $# 

tÏ$Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù 4 š_ ÅÌu‘ ª!$# öΝåκ÷] tã (#θàÊu‘uρ çµ ÷Ψtã 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& Ü>÷“Ïm «!$# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“Ïm «!$# ãΝ èδ tβθßsÎ= ø� çRùQ$# ∩⊄⊄∪     

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang 

dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, 

atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Meraka itulah orang-orang yang 

telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang 

datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridla terhadap mereka, dan merekapun merasa puas 

terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 

hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. (Al Mujadilah: 22). Ad Durar As Saniyyah juz Al 

Jihad hal 93.  

  Dan serupa dengannya ucapan Syaikh Muhammad Ibnu Abdullathif Alu Asy 

Syaikh: (Ketahuilah semonga Allah memberikan kepada kami dan engkau taufiq terhadap 

apa yang Dia cintai dan Dia ridlai, sesungguhnya tidak istiqamah bagi seorang hamba 

keislaman dan diennya kecuali dengan memusuhi musuh-musuh Allah dan Rasul-nya....). 

Ad Durar, Juz Al Jihad hal 208.  

Ungkapan ini dan yang serupa dengannya, di samping bukan dalil syar’iy, karena 

perkataan para ulama dan pemahamannya itu adalah hanya dijadikan alat bantu dan 

pendekatan namun tidak bisa dijadikan dalil, bahkan harus disesuaikan dengan dalil, dan 

berserta ini semuanya sesungguhnya tidak ada hujjah bagi mereka di dalamnya atas 

pendapat mereka berupa takfir orang-orang awam kaum muslimin yang tidak terang-

terangan memusuhi orang-orang kafir tanpa mereka itu melakukan sedikitpun dari 

nawaqidlul Islam dan mukaffirat, dan itu dikarenakan ucapan para ulama ini adalah terang 

tentang ketidak keisqamahan dien dan Islam seorang hamba bila ia meninggalkan hal itu 

bukan tentang batalnya serta kekafirannya. 

Dan sungguh saya telah menuturkan perkataan para Syaikh itu serta yang lainnya 

dalam kitab saya (Millah Ibrahim) sebagai bentuk penguatan akan pentingnya penampakan 

permusuhan dan kebencian terhadap musuh-musuh Allah serta menampakan bara’ dari 

mereka dan kemusyrikan-kemusyrikan-nya dan itu lebih dari empat belas tahun yang lalu, 

saat itu saya memberikan komentar terhadapnya di catatan kaki yang di cetak bersama kitab 

itu semenjak cetakannya yang pertama, yang ringkasnya: (Bila dimaksudkan dengannya 

adalah inti ‘adawah (permusuhan) maka ucapan itu adalah seadanya, dan bila yang 

dimaksudkan adalah umumnya ‘adawah yaitu menampakkannya, rincian-rinciannya serta 

terang-terangannya, maka perkataannya adalah tentang keistiqamahan keislaman bukan 
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tentang lenyapnya inti keislaman. Dan Syaikh Abdullathif dalam kitabnya 

Mishbahudhdhalam memiliki rincian seputar masalah ini, silakan rujuk oleh orang yang mau, 

dan di sana ada ucapannya: (Orang yang memahami pengkafiran orang yang tidak terang-

terangan dengan sikap permusuhan dari ucapan syaikh ini, maka pemahamanyya bathil dan 

pendapatnya sesat…) dan kami menuturkan ucapan-ucapan mereka dalam pasal ini hanya 

menjelaskan pentingnya inti ini yang realitanya sudah lenyap di kalangan mayoritas du’at 

masa kini. Kemudian kami sertakan penjelasan-penjelasan ini -padahal itu sudah jelas- 

untuk menutup jalan di hadapan orang yang berupaya berburu (ikan) di air yang keruh, di 

mana mereka mencari-cari ungkapan-ungkapan yang bersifat umum dan hal-hal yang bisa 

mendongkrak mereka untuk menuduh kami dengan aqidah Khawarij).1 

Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya, kemulian-Nya dan hidayat-Nya di awal dan 

di akhir. Apa yang kami tulis pada saat ini dengan kondisi susah, sempit dan keterkurungan 

tidak lain adalah sama dengan apa yang kami tulis kemarin saat kondisi lapang leluasa. Dan 

kami bukanlah tergolong orang-orang yang menganut aqidah mereka dari akibat reaksi 

balik atau akibat tekanan penjara atau yang lainya.  

Ya Allah, Wahai Waliyyul Islam dan pemeluknya teguhkan kami di atasnya dan kuatkan kami 

memegangnya hingga kami menjumpaimu...  

 

 

 

*****

                                                 
1
 Catatan kaki kitab Millah Ibrahim hal 10 cet 1, dan Allah telah memudahkan kitab itu masuk secara sembunyi-sembunyi lembar perlembar 

lewat celah kecil di ruangan besukan penjara Sawwaqah (tempat penulis dikurung) dan telah dilakukan penggabungan dan penjilidannya di 

sana, kemudian ikut berpindah-pindah bersama kami di penjara lainya dengan kemudahan dari Allah meskipun para thaghut dan anshar 

mereka tidak menghendakinya. Ini padahal saya telah meringkas isinya buat para ihwan di penjara itu sebelumnya. 
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( 1 9 )   

Takfir Dengan Klaim Bahwa Diam Terhadap Para Penguasa 

Memastikan Ridla Akan Kekafiran Mereka, Dan Tidak 

Mempertimbangkan Kondisi Istidl’af 

 

 

Di antara kekeliruan yang sangat buruk dalam takfir adalah sikap tidak 

mempertimbangkan kondisi istidl’af (lemah) dan takfir dengan klaim bahwa diam dari 

penguasa yang kafir dan tidak berupaya dalam merubah mereka dan tidak menjihadi 

mereka memastikan ridla akan kekafiran mereka. 

Ahlus Sunnah itu “mengikuti al haq dan menyayangi makhluk…” begitulah para 

ulama kita mensifati dalam ‘aqaid mereka, dalam rangka membedakan mereka dari ahlul 

bid’ah yang mempersulit kaum muslimin, yang tidak mengasihi orang lemah, yang tidak 

memaafkan kesalahan lagi tidak meng’udzur seorangpun. 

Sungguh saya telah melihat sebagian kaum ghulat (ekstrimis) dari kalangan orang-

orang yang bersemangat kosong, mereka tidak mengasihi awamul muslimin dan tidak 

memperhatikan kondisi istidl’af (ketertindasan) yang meliputi kaum muslimin pada hari ini 

di negeri mereka dengan sebab tirani para penguasa kafir, mereka (para ghulat) itu 

membebani awamul muslimin dengan apa yang tidak bisa mereka pikul, mereka 

mengharuskan awamul muslimin berupaya dan berjihad untuk merubah sistem yang 

berkuasa, dan kalau tidak maka mereka mengaggap awamul muslimin sebagai orang-orang 

yang ridla dengan kekafiran karena mereka diam darinya dan tidak berupaya dalam 

merubahnya. Dan dengan hal itu mereka telah menuduh setiap orang yang duduk (diam) 

dari menjihadi para thaghut, mereka tidak mempertimbangkan istitha’ah (kemampuan) dan 

tidak membedakan antara kondisi kuat dengan kondisi istidl’af (lemah).  

Bisa saja mereka berdalil dengan sebagian ayat-ayat wa’id yang di dalamnya Allah 

mengancam orang-orang yang absen (al qaaidin) dari jihad dan takhallaf (mengundurkan diri) 

dari nafir (seruan jihad ) saat ia wajib, seperti firman-Nya  ta’ala:  

āωÎ) (#ρ ã�Ï�Ζs? öΝ à6ö/ Éj‹yèãƒ $ ¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9 r& öΑÏ‰ö7oK ó¡ o„uρ $·Βöθs% öΝ à2u�ö� xî Ÿωuρ çνρ ”�àÒ s? $ \↔ø‹x© 3 ª!$# uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 & ó_ x« í�ƒ Ï‰s% ∩⊂∪  

“Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan pedih dan 

digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudlaratan 

kepada-Nya”. (At Taubah: 39) 

Seandainya mereka paham firman Allah ta’ala serta (paham) akan sisi dilalah-nya, 

tentulah mereka tidak menemukan dalam ayat ini dan yang serupa dengannya suatu yang 

menunjukan terhadap takfir dengan hal itu… 

‘Adzab dunia bahkan ‘adzab yang pedih di akhirat tidak mesti darinya takfir 

(pengkafiran) sebagaimana telah kami ketengahkan dalam dalil-dalil yang muhtamal (banyak 

kemungkinan), dan engkau telah mengetahui bahwa di antara para muwahhidin ada orang 

yang terkadang di’adzab dan masuk neraka karena dosa-dosanya, baik itu karena 

muharramat yang dia langgar atau wajibat yang dia taqshir di dalamnya dan 
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meninggalkannya, kemudian dikeluarkan dengan rahmat Allah dan karunia-Nya sehinga 

tempat akhirnya adalah tempat akhir kaum muwahhidin (surga) dan telah kami tegaskan 

kepadamu bahwa nash-nash wa’id (dalil-dalil ancaman) banyak di antaranya muhtamalud 

dilalah yang tidak boleh memastikan takfir di dalamnya tanpa memahaminya dengan 

berlenterakan nash-nash lain yang menjelaskannya. 

Tidak diragukan bahwa menjihadi orang-orang kafir yang menjajah lagi 

mengendalikan urusan di negeri kaum muslimin, memerangi mereka untuk menyingkirkan 

syiriknya, serta mengeluarkan makhluk dari beribadah terhadap mereka kepada ibadah 

terhadap Allah saja dan dari kegelapan undang-undang mereka kepada keadilan dan cahaya 

Islam, ia adalah termasuk penegakan tauhid di muka bumi dan tergolong kewajiban yang 

paling wajib yang difardlukan Allah atas hamba-hamba-Nya.1 

Namun demikian sesungguhnya orang yang meninggalkan jihad yang wajib 

adalah tidak membatalkan ashlul iman dengan sekedar meninggalkan jihad untuk divonis 

kafir, namun ia hanya taqshir dalam al iman al wajib, oleh sebab itu ancaman baginya adalah 

ancaman yang di lontarkan pada kaum muwahhidin yang berbuat maksiat, bukan ancaman 

yang dengannya Allah mengancam orang-orang kafir.  

Dan neraka yang dimasuki (orang bertauhid) bila Allah tidak mengampuni dosanya 

adalah neraka sementara yang di masuki orang-orang bertauhid.... bukan neraka abadi yang 

disiapkan untuk orang-orang kafir, dan ia tempat akhir mereka, tempat kembali mereka dan 

daar (negeri) mereka, karena neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah. Kaum munafikin 

berada di darkul asfal (neraka paling bawah) darinya, dan thabaqah tempat ‘ushat ahli tauhid di 

‘adzab di dalamnya, ‘adzabnya sementara waktu, bisa lenyap lagi hilang, berbeda dengan 

‘azdab orang-orang kafir yang kekal selama-lamanya.  

 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Ash Sharimul Maslul hal.53-54: (Dan 

di antara yang menjelaskan perbedaan juga bahwa Dia subhanahu wata’ala berkata: 

£‰tãr& uρ öΝ çλm; $ \/# x‹tã $YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪     

“Dan kami persiapkan bagi mereka ‘adzab yang menghinakan”. (Al Ahzab: 57)  

Sedang ‘adzab itu hanyalah dipersiapkan bagi kafirin, karena jahannam untuk mereka 

diciptakan, sebab mereka mesti masuk ke dalamnya dan tidak akan dikeluarkan darinya, 

sedangkan ahlul kabaa-ir (pelaku maksiat/dosa besar) dari kalangan mu’minin boleh jadi 

tidak masuk ke dalamnya bila Allah mengampuni mereka, dan bila mereka masuk ke 

dalamnya maka sesungguhnya mereka dikeluarkan darinya walau setelah waktu yang 

cukup lama, Allah Subhanahu Wa Ta’ala  berfirman:  

(#θà) ¨? $# uρ u‘$ ¨Ζ9$# ûÉL ©9 $# ôN £‰Ïãé& tÌ�Ï�≈ s3 ù= Ï9 ∩⊇⊂⊇∪    

“Dan takutlah akan neraka yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir,” (Ali ‘Imran: 131) maka 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan kaum mu’minin untuk tidak makan riba, 

bertaqwa kepada Allah dan untuk takut terhadap neraka yang memang telah dipersiapkan 

untuk kafirin, maka diketahuilah bahwa mereka ditakutkan atas mereka masuk neraka bila 

                                                 
1
 Telah kami uraikan dalil-dalil atas hal itu dalam kitab kami “Naz’ul Husam Fi Wujub Qitali Kafaratil Hukkam Wa Munaza’atil  Wulah Hatta 

Yakuunad Dienu Kulluhu Lillah...” 
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mereka memakan riba dan melakukan maksiat, padahal sesungguhnya ia dipersiapkan bagi 

kuffar bukan bagi mereka, dan begitu juga ada dalam hadits:  

 )أما أهل النار الذين هم أهلها، فإم ال ميوتون فيها وال حييون(
“Adapun ahlun naar yang mana mereka itu adalah penghuninya, maka sesungguhnya mereka itu 

tidak mati di dalamnya dan tidak hidup.1 Dan adapun orang-orang yang memiliki dosa, maka 

mereka terkena hempasan dari api neraka kemudian Allah mengeluarkan mereka darinya.” 

(Selesai) 

   Wajib membedakan antara dua macam ancaman, supaya tidak terjadi kekacauan 

(pembauran) antara perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan dengan yang lainnya. 

 Kemudian sebagaimana yang telah kami ketengahkan kepadamu sesungguhnya 

takfir itu wajib dengan dalil-dalil syar’i yang sharih lagi qath’i dilalah-nya, adapun bersandar 

pada nash-nash wa’id yang muthlaq saja, maka sesungguhnya itu sumber ketergelinciran 

bagi orang-orang yang belum kokoh pijakan kakinya dalam ilmu dan pemahaman, karena 

syar’i sering sekali melontarkan ancaman terhadap dosa-dosa yang tidak mengkafirkan lagi 

tidak mengeluarkan dari millah sebagai bentuk takfir, tahdzir dan tarhib juga supaya jera dari 

sebagian dosa yang berbahaya. 

Ini hal yang nampak jelas lagi ma’ruf (dikenal) bagi orang yang menelusuri dalil-dalil 

syar’i, dan mentadaburi khithab Allah Tabaraka Wa Ta’ala terhadap hamba-hamba-Nya oleh 

sebab itu salaf tidak menyukai  pentakwilan nash-nash ancaman, baik itu datang di 

dalamnya kata kufur pada dosa-dosa tertentu, atau selain itu berupa ancaman dengan 

‘adzab neraka atau yang serupa denganya supaya manusia tidak seenaknya berani 

melanggar dosa-dosa yang mana (Allah dan Rasul-Nya telah mengancam dengan hal itu 

atasnya atau menganggap remeh keberadaanya karena maksiat yang Allah namakan 

kekafiran, atau ancamannya diperkeras tidak seperti yang lain… kecuali mereka khawatir 

atas si pendengar salah paham (seperti) yang di lakukan khawarij, dan mereka melakukan 

rincian dan melakukan pentakwilan baginya, sebagaimana yang telah kami lakukan di sini.  

Al Hafidh berkata dalam Al Fath (Kitabul Fitan) pada hadits “siapa yang 

mengangkat senjata di hadapan kami, maka ia bukan termasuk kami” setelah ia 

menuturkan pentakwilan-pentakwilan ulama pada ucapannya “ia bukan termasuk kami”: 

(Dan yang lebih utama menurut banyak ulama salaf adalah melontarkan lafadh khabar tanpa 

menyentuh untuk mentakwilnya agar lebih kuat dalam membuat jera, dan Sufyan Ibnu 

‘Uyainah mengingkari terhadap orang yang memalingkannya dari dhahirnya, beliau 

berkata: “Maknanya: Bukan di atas jalan kami, dan ia berpendapat, bahwa menahan diri dari 

mentakwilnya adalah lebih utama berdasarkan apa yang telah kami sebutkan”). 

Demikianlah… dan akan datang bahwa kaum Azariqah dari Khawarij adalah di 

antara pendapatnya: (Bahwa orang-orang yang tidak ikut berperang bersama mereka adalah 

musyrik), dan mereka berdalil untuk hal itu dengan Firman Allah Ta’ala: 

$ ¬Η s>sù |=ÏGä. ãΝ Íκö� n= tã ãΑ$ tFÉ) ø9 $# # sŒÎ) ×,ƒÌ�sù öΝ åκ÷] ÏiΒ tβöθt± øƒ s† }¨$ ¨Ζ9$# Ïπ u‹ô± y‚x. «!$# ÷ρ r& £‰x© r& Zπ u‹ô± yz   

                                                 
1
 Juz dari Hadits Riwayat Muslim. 
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“Tatkala diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik ) 

takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu 

takutnya”. (An Nisa: 77) 

   Adapun ayat pertama maka sesungguhnya ia adalah tentang munafiqin yang mana 

Allah ta’ala mengetahui pendustaan mereka yang bathin (tersembunyi), sedangkan engkau 

telah mengetahui bahwa sebab-sebab takfir di dunia tidak bertalian dengan hal ini yang 

tidak diketahui kecuali oleh Allah, dan sebab itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak 

memberikan sanksi terhadap mereka dengannya. Dan Ayat ini datang berkenaan dengan al 

mutakhallifin (orang-orang yang absen) dari perang Tabuk, dan sudah maklum bahwa tidak 

setiap yang absen darinya tergolong kaum munafiqin yang mendustakan Allah dan Rasul-

Nya, namun di antaranya ada tiga dari sahabat pilihan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.  

 Dan mereka secara pasti bukan tergolong orang yang mendustakan Allah dan Rasul-

Nya, dan mereka tidak kafir dengan sebab mereka absen darinya, dan ini dijelaskan dengan 

kelanjutan ayat tersebut (maksudnya At Taubah:39).  

 Ü=ŠÅÁ ã�y™ tÏ% ©!$# (#ρ ã�x� Ÿ2 öΝ åκ÷] ÏΒ ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊃∪   

“Kelak orang-orang kafir di antara mereka itu akan ditimpa ‘adzab yang pedih” (At Taubah: 90)  

 Ayat ini begitu terangnya menjelaskan bahwa orang-orang yang duduk-duduk (tidak 

ikut perang) tidaklah semuanya tergolong orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, 

akan tetapi di antara mereka ada yang memang kafir, dan di antara mereka ada yang tidak 

kafir, maka nampaklah bahwa kekafiran mereka di sisi Allah bukanlah karena duduk-duduk 

dan absen, akan tetapi pendustaan yang tersembunyi yang tidak dikenakan sanksi denganya 

oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di dunia karena mereka tidak menampakannya.  

 Adapun ayat ke dua, maka sungguh telah dikatakan juga bahwa ia tentang 

munafiqin tatkala Allah mengingatkan di dalamnya tentang mereka: 

(#θä9$ s%uρ $ oΨ−/ u‘ zΟ Ï9 |Mö6 tGx. $ uΖøŠn= tã tΑ$ tFÉ) ø9 $# Iωöθs9 !$ oΨs? ö�̈z r& #’n< Î) 9≅ y_r& 5=ƒÌ�s%  

“Mereka berkata: “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa 

tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) berperang kepada kami beberapa waktu lagi…” (An 

Nisa: 77) dan dikatakan bahwa ia tentang orang-orang selain mereka. Dan atas dasar 

manapun, maka sesungguhnya di antara apa yang menjelaskan ayat-ayat ini dan ayat-ayat 

lainnya dari ayat–ayat yang mengancam atas sikap meninggalkan jihad adalah firman Allah 

Subahanahu Wa Ta’ala dalam Surat An Nisaa sendiri dan setelah ayat-ayat ini dengan jarak 

sedikit: 

āω “ ÈθtGó¡ o„ tβρ ß‰Ïè≈ s) ø9 $# zÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# ç�ö� xî ’Í< 'ρ é& Í‘ u�œØ9 $# tβρ ß‰Îγ≈ yfçRùQ$# uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# óΟÎγ Ï9≡ uθøΒr'Î/ öΝ ÍκÅ¦à�Ρ r& uρ 4 Ÿ≅ āÒ sù ª!$# 

tÏ‰Îγ≈ yfçRùQ$# óΟÎγ Ï9≡ uθøΒr'Î/ öΝ ÍκÅ¦à�Ρ r& uρ ’ n?tã tÏ‰Ïè≈ s) ø9 $# Zπ y_u‘yŠ 4 yξä.uρ y‰tãuρ ª!$# 4 o_ó¡ çt ø:$#  

“Tidaklah sama antara mu’min yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai 

‘udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah 

melebihkan orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya atas orang-orang yang duduk 

satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga)…” (An 

Nisa: 95). 
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Perhatikanlah bagaimana Allah menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang 

duduk meninggalkan jihad tanpa ‘udzur ada orang-orang mu’min dan bahwa Dia 

Subhanahu Wa Ta’ala menjanjikan kepada masing–masing dari Al Mujahidin dan Al Qaidin 

surga karena iman mereka, meskipun Al Mujahidin lebih tinggi derajatnya.  

Bukti dari ini semua bahwa ancaman atas meninggalkan jihad yang wajib dengan 

siksa yang pedih atau ancaman bagi orang yang tidak berperang atau tidak membisikkan 

dirinya dengan perang bahwa dia mati di atas cabang kemunafikan,1 atau hal serupa itu 

yang dengannya syari’at mengancam orang-orang yang taqshir dalam kewajiban. Semua itu 

dan yang serupanya berupa ayat-ayat Allah yang dijadikan dalil oleh Khawarij untuk 

mengkafirkan orang-orang yang duduk tidak ikut berperang adalah tidak pantas dan tidak 

cukup dengan sendirinya menunjukkan atas takfir. Dan oleh karena itu tidak boleh 

mengkafirkan awamul muslimin dengan sebab sikap duduk mereka atau taqshir-nya dalam 

merubah realita pemerintah murtad atau dengan klaim sikap diam mereka dari pemerintah 

kafir. 

Sungguh dalil-dalil syar’i yang menjelaskan hal ini telah menunjukkan bahwa hal itu 

dibatasi dengan kemampuan, Allah Tabaraka Wata’ala berfirman:  

 !$ uΖø9 t“Ρ r& uρ y7ø‹s9 Î) t�ò2Ïe%!$# t Îit7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $ tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yès9 uρ šχρã�©3 x� tGtƒ ∩⊆⊆∪  

“Dan Kami telah menurunkan Adz Dzikra kepadamu, supaya kami menjelaskan kepada manusia apa 

yang telah di turunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir”. (An Nahl: 44)  

Maka kita melihat pada penjelasan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam akan hal itu, 

ternyata kita mendapatkannya telah bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan Muslim 

dari Abu Sa’id Al Khudriy:  

 ). من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان(

“Siapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, 

kemudian bila tidak mampu maka dengan lisannya, kemudian bila tidak mampu maka dengan hatinya 

dan itu adalah selemah-lemahnya iman”.  

Penjelasan ini menunjukan pada dua hal dalam bab ini:  

Pertama: Bahwa kewajiban berupaya dalam merubah dikaitkan dengan kemampuan. 

Kedua: Bahwa orang yang diam itu tidak boleh dinisbatkan kepadanya apa yang tidak dia 

ucapkan atau menghukuminya ridla dengan kemungkaran yang mana ia belum mampu 

merubahnya, selama keridlaan itu tidak nampak dengan ucapan atau amalan, sebab hadits 

tadi menjelaskan bahwa orang yang diam bisa saja mengingkari dengan hatinya, sehingga 

dengan hal itu ia masih tetap sebagai ahlul iman meskipun imannya lemah, sedangkan 

lemahnya iman itu suatu hal selain kekafiran. 

Dan tidak ragu lagi bahwa kelemahan dan kelesuan iman telah merambah dan 

menyebar pada banyak kaum muslimin, sedangkan ini termasuk sebab-sebab penguasaan 

para thaghut dan murtaddin atas diri mereka, akan tetapi takfir memiliki sebab-sebab yang 

dhahir lagi mundlabith serta dalil-dalil yang sharih lagi jelas. 

                                                 
1
 Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu’ dalam Shahih Muslim dan yang lainnya. 
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 Kemudian kita mendapatkan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memperjelas 

masalah ini dalam hadits lain, riwayat Muslim dari Abdullah Ibnu Mas’ud beliau berkata:  

ما من نيب بعثه اهللا يف أمٍة قبلي ؛ إال كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، مث إا ”
فعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال ي

 . “جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل
“Tidak seorang Nabipun yang Allah utus pada umat sebelumku melainkan ia memiliki dari umatnya 

hawariyyun dan ashhab, mereka memegang sunnahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian datang 

sesudah mereka generasi yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang 

tidak diperintahkan, maka siapa yang menjihadi mereka dengan tangannya, maka ia mu’min dan 

siapa yang menjihadi mereka dengan lisannya maka ia mu’min, dan siapa yang menjihadi mereka 

dengan hatinya maka ia mu’min, serta tidak ada di belakang itu sebesar biji khardalpun dari 

keimanan”. 

 Maka ini menunjukkan bahwa orang yang mengingkari dengan hatinya bila ia 

menjauhi kebatilan mereka adalah mujahid yang tidak boleh dinisbatkan pada sikap ridla 

terhadap mereka selama hal itu tidak nampak dengan ucapaan atau perbuatan, dan ia itu 

mu’min yang tidak halal mengkafirkannya berdasarkan dhann, perkiraan dan kemungkinan-

kemungkinan.  

 Kemudian beliau menambahkan penjelasan yang lebih terang lagi dengan apa yang 

diriwayatkan Muslim dari Ummu Salamah:  

 ). إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع(
“Sesungguhnya dikuasakan atas kalian para amir, kemudian kalian mengetahui dan mengingkari, 

siapa yang membenci maka dia sudah berlepas diri, dan siapa yang mengingkari maka dia selamat 

akan tetapi orang yang ridla dan mengikuti”.  

An-Nawawi berkata dalam Syarh Kitabul Imarah dalam Shahih Muslim: (“Siapa yang 

membenci maka dia sudah berlepas diri,” maknanya: Siapa yang membenci yang munkar itu, 

maka ia telah berlepas diri dari dosa dan sanksinya, ini adalah berkenaan dengan orang 

yang tidak mampu mengingkarinya dengan tangan dan lisannya, maka hendaklah ia 

membencinya dengan hatinya dan hendaklah ia berlepas diri…) hingga ucapanya: (“akan 

tetapi orang yang ridla dan mengikuti,” maknanya: akan tetapi dosa dan sanksinya atas orang 

yang ridla dan mengikuti, dan di dalamnya ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang 

tidak mampu menghilangkan kemunkaran tidaklah berdosa dengan sekedar diam, akan 

tetapi hanyalah dia berdosa dengan ridla terhadapnya atau dengan tidak membencinya 

dengan dirinya atau dengan mengikutinya).  

Dalam hal ini terdapat penjelasan bahwa pengingkaran orang muslim dan 

kebenciannya dengan hati adalah bentuk bara’ah dia dari kekafiran dan kedhaliman, selama 

ia menjauhi kebatilan mereka lagi tidak mengikuti kekafiran mereka, tidak pula membantu 

atau menolong mereka. 

Dan di dalamnya terdapat faidah bahwa orang yang tercela lagi binasa hanyalah 

orang yang mengikuti dan ridla, atau membela dan membantu sedangkan ridla hati 
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meskipun tergolong asbabul kufri, akan tetapi tatkala sulit atas kita memegang dan 

memperhatikannya, maka takfir dalam hukum dunia tidak dikaitkan dengannya, kecuali 

bila nampak dengan ucapan atau amalan seperti mutaba’ah (mengikuti) yang Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam sertakan dengannya dalam hadits. Dan di antaranya adalah 

inhiyaz (bergabung) pada kelompok dan barisan mereka yang menentang Allah, atau 

indlimam (memblok) pada barikade mereka yang memusuhi wali-wali–Nya, atau imtinaa’ 

(melindungi diri saat menolak ketundukan kepada hukum Allah) dengan kekuatan 

kekuasaan mereka yang menentang syari’at-Nya dan siapa yang menampakkan hal seperti 

ini, maka sesungguhnya ia adalah termasuk golongan mereka dan status hukum mereka 

sama dengan status hukum mereka, serta dia itu berhak menisbatkan pada sikap ridla 

terhadap mereka dan kekafirannya, walau dia tidak menegaskan hal itu dengan lisanul 

maqal, karena lisanul hal lebih dahsyat dalam banyak keadaan, oleh karena itu para ulama 

menegaskan bahwa hukum arrid’u (barisan belakang pendukung) dalam ath thaifah al 

mumtani’ah al muharibah adalah hukum al mubasyir (barisan yang terjung langsung di medan 

perang) dan atas dasar ini berjalan pengamalan dan jihad kaum muslimin serta qital mereka 

terhadap berbagai kelompok di generasi pertama, dan tidak boleh dikatakan bahwa arrid’u 

itu diam. Bagaimana dinisbatkan ridla terhadapnya…. justru arrid’u itu adalah mengikuti, 

membela lagi bergabung pada barisan dan jajaran serta thaifah mereka memerang dienullah, 

dan ini adalah amalan mukaffir. 

Siapa yang mengikuti mereka atas kekafirannya dengan ucapan atau perbuatan 

tanpa ada ikrah, maka ia telah ridla dan melapangkan dadanya dengan kekafiran, 

sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam dalam menjelaskan fiman-Nya tabaraka wa 

ta’ala: 

āωÎ) ôtΒ oνÌ�ò2é& …çµ ç6ù= s%uρ B È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒM} $$ Î/ Å3≈ s9 uρ ̈Β yy u�Ÿ° Ì�ø� ä3 ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰|¹ óΟÎγ øŠn= yèsù Ò=ŸÒ xî š∅ ÏiΒ «!$# óΟßγ s9 uρ ëU# x‹tã 

ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∉∪     

“(kecuali orang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) akan 

tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan 

baginya adzab yang besar”. (An Nahl:106)  

Beliau berkata: (Sesungguhnya siapa yang kafir tanpa ada paksaan, maka ia telah 

melapangkan dadanya untuk kekafiran) dan bila ia mengucapkan kalimat kekafiran secara 

sukarela, maka ia telah melapangkan dadanya untuk kekafiran dan ia adalah kekafiran) 

Cetakan Dar Ibnu Hazm 7/ 140.  

Adapun orang yang tidak nampak darinya ucapan atau perbuatan yang 

menunjukkan terhadap keridlaan, maka tidak halal menisbatkan keridlaan terhadapnya 

dengan sekedar sikap diamnya, oleh sebab itu para fuqaha dalam Al Qawaid Al Fiqhiyyah 

menegaskan bahwa (ucapan apapun tidak dinisbatkan kepada orang yang diam). (Al Qawaid 

Al Fiqhiyyah, karya As Sayuthi, hal.266) 

Dan terakhir sungguh Allah ta’ala berfirman:  
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ô‰s) s9 uρ $ uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈©Ü9 $# ( Ν ßγ ÷ΨÏϑsù ô̈Β “ y‰yδ ª!$# Νßγ ÷ΨÏΒuρ ï∅ ¨Β ôM¤) ym 

Ïµ ø‹n=tã ä' s#≈n= āÒ9 $# 4 (#ρ ç�� Å¡ sù ’ Îû ÇÚö‘F{ $# (#ρ ã�ÝàΡ$$ sù y#ø‹x. šχ% x. èπ t7É)≈ tã šÎ/ Éj‹s3 ßϑø9 $# ∩⊂∉∪    

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (yang menyerukan) sembahlah 

Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu, maka di antara umat ada orang-orang yang di beri petunjuk 

oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya…” (An 

Nahl:36)  

 Siapa yang mendatangkan apa yang nampak berupa ashlul iman, dan ia itu menjauhi 

kekafiran lagi tidak mengikuti dan tidak mendukungnya, maka ia tergolong orang yang 

diberi petunjuk oleh Allah ta’ala dalam hukum-hukum dunia yang dhahir bagi kita, 

kemudian bila ternyata bathinnya membenarkan dhahirnya; dimana dia membenci 

kekafiran dan mengikari dengan hatinya, maka ia telah terlepas diri dari kekafiran secara 

hakikat sebenarnya -di sisi Allah juga- meskipun ia tidak berupaya dalam merubahnya dan 

menjihadinya karena kelemahannya atau taqshir-nya.  

 Maka apa gerangan bila hal ini disertai dengan realita istidl’af yang dialami kaum 

muslimin pada hari ini, dan yang mana boleh bagi muslim yang tertindas di dalamnya 

untuk mengambil sikap taqiyyah dan ia menyembunyikan permusuhannya terhadap orang-

orang kafir, atau mengamalkan nash-nash (yang menganjurkan) memberi maaf, shafh dan 

sabar…? 

 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Ash Sharimul Maslul hal 221: (Ayat-

ayat itu (yakni ayat-ayat pemberian maaf, sabar dan (yang memerintahkan berpaling dari 

kuffar dan munafiqin) telah menjadi (pegangan) bagi setiap muslim mustadl’af yang tidak 

mungkin bagi dia membela Allah dan Rasul-Nya dengan tangan dan lisannya, maka ia 

membelanya dengan apa yang dia mampu berupa hati dan yang serupa dengannya. Dan 

ayat shaghat (kehinaan) atau mu’ahidin (kafir-kafir dzimmiy) berlaku bagi setiap mu’min 

yang kuat dan mampu membela Allah dan Rasul-Nya dengan tangan atau dengan lisannya, 

dan dengan ayat ini dan yang serupa dengannya kaum muslimin mengamalkannya di akhir 

umur Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan pada masa Al Khulafa Ar Rasyidin. Dan 

begitulah ia hingga qiyamussa’ah (Kiamat) akan senantiasa sekelompok dari umat ini yang 

tegak di atas al haq seraya membela Allah dan Rasul-Nya dengan pembelaan yang 

sempurna. Siapa saja di antara kaum mu’minin yang berada di suatu negeri atau pada suatu 

waktu yang mana ia tertindas di dalamnya, maka hendaklah ia mengamalkan ayat sabar, 

shafh dan pemaafan terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasul–Nya dari kalangan 

Ahlul Kitab dan musyrikin. Adapun orang-orang yang memiliki kekuatan, maka ia hanya 

mengamalkan ayat perang terhadap aimmatul kufri (dedengkot kekafiran) yang mencela dien 

ini dan (mengamalkan) ayat perang terhadap Ahlul Kitab sampai mereka memberikan jizyah 

(sejumlah harta sebagai jaminan diri) dari tangannya langsung sedang mereka dalam 

keadaan hina. 

 

 

***** 
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( 2 0 )   

Melontarkan Hukum Takfir Dan Konsekuensinya Terhadap Para Istri 

Dan Anak Aparat Syirik Dan Undang-Undang Atau Yang Lainnya Dari 

Kalangan Murtaddin Serta Tidak Mempertimbangkan Kondisi Istidl’af 

 

 

 Di antara kekeliruan yang sangat keji dalam takfir juga adalah melontarkan hukum 

takfir dan konsekuensi-konsekuensinya terhadap para istri dan anak anak aparat hukum 

dan undang-undang atau yang lainnya dari kalangan kaum murtaddin serta tidak 

mempertimbangkan kondisi ketertindasan. Ini adalah termasuk kekeliruan yang sangat keji 

yang tercebur ke dalamnya sebagian orang yang ngawur dan orang-orang yang terlalu 

semangat (mutahammisin) di zaman kita ini. Padahal takfir para thaghut dan anshar mereka 

dari kalangan ‘asaakirisy syirki wal qawanin atau yang lainnya dari kalangan orang-orang 

yang mengaku muslim dan mengira bahwa mereka itu berbuat baik, tidaklah mesti darinya 

pada realita yang pahit lagi terkaburkan ini, takfir anak-anak mereka atau istri-istrinya atau 

bapak-bapaknya yang menampakan keislaman. Selama mereka itu tidak menampakan 

satupun dari sebab-sebab kekafiran yang nampak, maka apa alasannya mereka dikafirkan, 

terutama bila mereka itu tergolong orang-orang yang tidak memiliki daya dan tidak 

mengetahui jalan (hijrah)? 

 Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

÷Πr& öΝ s9 ù'¬6 t⊥ ãƒ $ yϑÎ/ ’ Îû É#ßsß¹ 4 y›θãΒ ∩⊂∉∪   zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) uρ “ Ï%©!$# #’ ®ûuρ ∩⊂∠∪   āωr& â‘Ì“s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“ t�÷z é& ∩⊂∇∪     

“Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa, lembaran-

lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya?, (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa 

tidak akan memikul dosa yang lain.” (An Najm: 36-38). 

Dan firmanNya Subhanahu Wa Ta’ala: 

Ÿωuρ â‘ Ì“s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ø— Íρ 2”t�÷z é& 4 βÎ) uρ äíô‰s? î' s# s) ÷WãΒ 4’n< Î) $ yγ Î= ÷Η ¿q Ÿω ö≅ yϑøt ä† çµ ÷ΖÏΒ Ö ó x« öθs9 uρ tβ% x. # sŒ #’n1ö�è%  

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya 

memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun 

meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.” (Fathir: 18) 

Dan Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman: 

šUu�ŸÑ uρ ª!$# WξsV tΒ šÏ% ©# Ïj9 (#θãΖtΒ# u |N r& t�øΒ$# šχöθtãö�Ïù øŒÎ) ôMs9$ s% Éb> u‘ È ø⌠ $# ’ Í< x8y‰ΨÏã $ \F÷�t/ ’Îû Ïπ̈Ψyfø9 $#  Í_ Ång wΥ uρ ÏΒ šχöθtãö�Ïù 

 Ï& Î#yϑtãuρ  Í_Ång wΥ uρ š∅ ÏΒ ÏΘöθs) ø9 $# šÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪     

“Dan Allah membuat istri Fir’aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: 

“Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku 

dari Fir’aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang dhalim.” (At Tahrim: 11) 
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 Ini adalah wanita shalihah, bahkan ia termasuk wanita terbaik di alam ini, ia berada 

di bawah ikatan laki-laki terbusuk dan terkafir di bumi ini bahkan terdahsyat 

permusuhannya terhadap dien ini pada zamannya. 

 Syaikul Islam berkata saat menjelaskan firman Allah ta’ala: 

* (#ρ ç�à³ôm$# tÏ%©!$# (#θçΗ s>sß öΝ ßγ y_≡ uρ ø—r& uρ $ tΒuρ (#θçΡ% x. tβρ ß‰ç7÷ètƒ ∩⊄⊄∪     

“(Kepada malaikat diperintahkan): “Kumpulkanlah orang-orang yang dhalim beserta teman sejawat 

mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah.” (Ash Shaffat: 22)  

Setelah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan azwaajahum adalah teman-

teman sejawat, orang-orang yang serupa, orang-orang yang menyertai dan para pengikut 

mereka, beliau rahimahullah berkata: “Dan yang dimaksud bukanlah bahwa dikumpulkan 

bersama mereka istri-istri mereka secara muthlaq karena sesungguhnya wanita shalihah bisa 

saja suaminya orang yang fajir, bahkan kafir seperti istri Fir’aun). Majmu Al Fatawa 7/4 

 Sirah nabiyyah yang suci dan sirah As Salaf Ash Shalih serta generasi awal umat ini, 

di dalamnya terdapat contoh-contoh yang banyak yang mana dijelaskan di dalamnya bahwa 

suami yang kafir atau murtad ditangkap (dibunuh) sedangkan isterinya dibiarkan dan 

diperlakukan sebagai orang Islam karena keislamannya dan tidak ada bukti riddah atasnya. 

 Dan di antara contoh yang paling masyur atas hal itu; Zainab Bintu Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, dia telah dinikahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada 

Abul ‘Ash sedangkan ia dalam keadaan musyrik dan ia adalah keponakan Khadijah Bintu 

Khuwailid, dan itu sebelum wahyu diturunkan kepadanya. Kemudian tatkala Allah 

turunkan wahyu kepadanya, maka beliau mengajaknya kepada Islam, namun dia menolak 

dan bersikukuh di atas syiriknya dan Zainab masuk Islam. Zainab menetap di atas 

keislaman sedangkan Abul ‘Ash di atas syiriknya sampai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam hijrah, dan putri beliau masih tetap di bawah ikatan Abul ‘Ash di Mekkah. Ia 

tergolong jajaran para wanita, anak-anak dan kaum mustadl’afun yang tidak memiliki daya 

dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), dan ia (Zaenab) tetap bersamanya di atas hal itu, 

sedangkan ia muqim di atas syiriknya sampai datang perang Badar dan Abul ‘Ash keluar 

ikut berperang bersama kuffar Qiraisy dan menjadi tawanan. Dan tatkala ahlu Mekah 

mengutus utusan untuk menebus tawanan mereka, maka Zaenab mengutus utusan untuk 

menebus Abul ‘Ash dengan harta yang di antaranya kalungnya yang diberikan Khadijah 

saat menyandingkannya dengan Abul ‘Ash saat membangun rumah tangga. Kemudian 

tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihatnya maka Rasulullah merasa iba 

terhadapnya dan beliau berkata: “Bila kalian berpendapat kalian melepaskan tawanannya dan 

mengembalikan kepadanya apa yang menjadi miliknya maka silakan lakukan,” maka para sahabat 

pun melepaskannya. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengambil janji atasnya agar 

ia melepaskan Zainab. Dan tatkala Abul ‘Ash dilepas dan keluar menuju Mekkah, maka 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Zaid bin Haritsah dan seorang anshar agar 

keduanya berada dekat Mekkah hingga Zainab melewati keduanya terus keduanya 

menyertainya sampai membawanya kepada Rasulullah, maka keduanya keluar 

mendatanginya, dan itu sebulan setelah Badr.... hingga akhir kisah itu, yang mana di 

dalamnya terdapat kisah bahwa kuffar Quraisy pertamanya menghalang-halangi Zainab 

kemudian akhirnya mengizinkannya. Dan di dalam kisah itu bahwa suaminya Abul ‘Ash 
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keluar berniaga ke Syam dan tatkala kembali ia dihadang pasukan Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam, maka mereka merampas barang-barangnya dan Abul ‘Ashnya sendiri 

kabur. Kemudian ia mendatangi Madinah sampai ia masuk menemui Zainab, terus ia 

meminta perlindungan kepadanya dan Zainab pun memberikan jaminan kepadanya dalam 

meminta hartanya dan semua itu terjadi sebelum ia masuk Islam. 

 Kisah itu masyur lagi ma’ruf dalam sirah, kitab-kitab tarikh, dan bagian darinya 

diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan (lihat Sirah Ibnu Hisyam, Tarikh Ath Tabraniy, Al Isti’ab 

karya Ibnu Abdil Barr dan Musnad Al Imam Ahmad Ibnu Hanbal). 

 Ini putri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap berada dalam kondisi 

mustadl’afun di bawah laki-laki musyrik muharib beberapa waktu dan kaum muslimin belum 

mampu melepaskannya dari dia sampai Allah mengokohkan Islam di Badar dan Allah 

memberikan keleluasaan untuk menguasai suaminya, kemudian Zainab berupaya 

menebusnya dan semua itu tidak mencoreng keislamannya keberadaan dia itu mustadl’afah. 

 Begitulah keadaan wanita mu’minah lainnya yang masuk Islam di Mekkah dan tidak 

memiliki peluang hijrah, serta mereka tergolong orang-orang yang Allah ta’ala firmankan:  

 Ÿωöθs9 uρ ×Α% y Í̀‘ tβθãΖÏΒ÷σ•Β Ö !$ |¡ ÎΣuρ ×M≈uΖÏΒ÷σ•Β óΟ ©9 öΝ èδθ ßϑn=÷ès? βr& öΝ èδθ ä↔sÜ s? Ν ä3 t7�ÅÁ çGsù Οßγ ÷ΨÏiΒ 8ο§�yè̈Β Î�ö� tóÎ/ 5Οù= Ïæ ( Ÿ≅ Åzô‰ã‹Ïj9 ª!$# ’Îû 

 Ïµ ÏFuΗ ÷qu‘ tΒ â !$ t± o„ 4 öθs9 (#θè= −ƒt“s? $ uΖö/¤‹yès9 šÏ% ©!$# (#ρ ã�x� x. óΟ ßγ ÷ΨÏΒ $ ¹/# x‹tã $̧ϑŠÏ9 r& ∩⊄∈∪    

“Dan kalaulah tidak karena laki-laki yang mu’min dan perempuan-perempuan yang mu’min yang 

tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa 

kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan 

mereka). Supaya Allah memasukan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya 

mereka tidak bercampur baur, tentulah Kami akan mengadzab orang-orang kafir di antara mereka 

dengan adzab yang pedih.” (Al Fath: 25) 

 Allah menamakan mereka mu’minat meskipun mereka muqim di Darul Kufri dan di 

antara mereka ada yang berada di bawah laki-laki kafir, dan hal itu tidak mencoreng 

keislamannya karena kondisi istidh’af mereka. 

Dan Dia ta’ala berfirman:  

āωÎ) tÏ� yèôÒ tF ó¡ ßϑø9 $# š∅ ÏΒ ÉΑ% y Ì̀h�9 $# Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø!Èθø9 $# uρ Ÿω tβθãè‹ÏÜ tGó¡ o„ \' s#‹Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰tGöκu‰ Wξ‹Î7y™ ∩∇∪ y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù  |¤tã ª!$# βr& 

uθà� ÷ètƒ öΝ åκ÷] tã 4 šχ%x.uρ ª!$# # ‚θà� tã # Y‘θà� xî ∩∪    

“Kecuali nereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu 

berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu mudah-mudahan Allah 

memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (An Nisa: 98-99). 

 Dan seperti itu (Azad) istri (Syahr ibnu Badzan) petugas Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam dan gubernur kaum muslimin di Yaman yang dibunuh Al Aswad Al’Insiy dan 

menguasai San’a serta menikahi istrinya yang muslimah yang tetap teguh di atas 

keislamannya dan tidak membenarkan kenabiannya yang palsu, namun ia tidak 

menampakkan hal itu. Justru ia mustadl’afah di bawah ikatan Al ‘Insiy sampai akhirnya dia 

dibunuh oleh saudara sepupu Azad (Fairuz Ad Dailimiy) dengan perencanaan bersama 

Azad. 
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 Ibnu Katsir berkata dalam Al Bidayah wan Nihayah 6/308 tentang Al Aswad: (Dia 

menikahi isteri Syahr Ibnu Badzan, sedang ia adalah puteri paman Fairuz Ad Dailimy, 

namanya Azaad. Ia adalah wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tergolong wanita shalihah). 

 Dan Al Mukhtar Ibnu Abi ‘Ubaid Ats Tsaqafiy Al Kadzdzab juga memiliki dua istri 

yang keduanya putri seorang sahabat. Yang pertama Ummu Tsabit Bintu Samurah Ibnu 

Jundub dan keduanya adalah ‘Amrah bintu An Nu’man Ibnu Basyir. Dia telah menikahi 

keduanya sebelum mengaku nabi dan murtad, dan tatkala Mush’ab Ibnu Az Zubair dan 

kaum muslimin yang bersamanya mampu mengalahkan Al Mukhtar dan membunuhnya. 

Mereka tidak menghukumi kafir langsung kedua wanita ini karena sekedar keduanya istri si 

pendusta lagi murtad, sungguh keduanya pada dasarnya muslimah. Oleh karena itu, tatkala 

keduanya dibawa kepada Mush’ab dan ditanya tentang Al Mukhtar, maka yang pertama 

berkata: (Saya tidak mungkin mengatakan tentangnya kecuali apa yang kalian katakan 

kepadanya).1 Maka Mush’ab membiarkannya dan dia memanggil yang kedua, maka wanita 

itu berkata: (Semoga Allah merahmatinya, sungguh ia adalah seorang dari hamba-hamba 

Allah yang shaleh). Maka Mush’ab memenjarakannya dan menulis surat kepada saudaranya 

Abdullah Ibnu Az Zubair bertanya kepadanya apa yang mesti dilakukan terhadapnya, dan 

berkata: (Sesungguhnya wanita itu berkata bahwa ia Nabi) maka Abdullah menulis surat 

kepadanya: Keluarkan dia kemudian bunuhlah, maka Mush’ab membunuhnya. (lihat Al 

Bidayah Wan Nihayah 8/289). 

Ini terjadi di masa generasi awal, maka apa gerangan dengan realita istidl’af yang 

dialami kaum muslimin hari ini dan dalam kondisi tidak ada daulah muslimah yang dengan 

kekuasaan dan hukum-hukumnya ia mengayomi urusan-urusan kaum muslimin, 

kehormatannya, darahnya dan jiwanya, dan di dalamnya sulthan menjadi wali bagi wanita 

yang tidak memiliki wali, atau wali bagi orang yang wali-walinya dari kalangan murtaddin 

atau musyrikin. Sehingga ia bisa memisahkan antara mu’minat dengan orang-orang kafir 

dan antara laki-laki yang busuk dengan wanita yang baik, sebagaimana yang Allah 

perintahkan dalam kitab-Nya:  

 ÷βÎ*sù £èδθ ßϑçFôϑÎ= tã ;M≈ uΖÏΒ÷σãΒ Ÿξsù £èδθãèÅ_ö�s? ’ n< Î) Í‘$¤� ä3 ø9 $# ( Ÿω £èδ @≅ Ïm öΝ çλ°; Ÿωuρ öΝ èδ tβθh= Ït s† £çλ m;   

“Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu 

kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-

orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.” (Al Mumtahanah: 10). 

Berapa banyak di kondisi-kondisi hari ini yang jahiliyyah dan masyarakat modern 

yang busuk, wanita shalihah mustadl’afah yang dipaksa keluarganya untuk menikah dengan 

murtaddin atau musyrikin dari kalangan yang mereka pandang sebagai kaum muslimin. 

Dan sudah maklum bahwa udzur ikrah itu tidak diperketat pada syarat-syaratnya 

bagi wanita mustadl’afah sebagaimana hal itu diperketat bagi laki-laki yang kuat “Allah tidak 

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,” (Al Baqarah: 286).  Allah tidak 

                                                 
1
 Perhatikanlah sikap wara’ mereka dalam urusan darah serta menjaganya dengan syubhat, dan mereka tidak mengatakan: Sesungguhnya 

ia mengatakan hal itu hanya karena takut lagi tidak jujur di dalamnya. Dan bisa saja di menyembunyikan kekafiran... bisa saja... dan bisa 

saja.... sebagaimana yang terkadang dikatakan oleh orang yang ghuluw yang tidak peduli dengan dakwah!!! 
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memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.”(Ath 

Thalaq: 7) 

Sedangkan qawaniin kufriyyah (Undang-Undang kafir) yang melilit leher kaum 

muslimin, dan mahkamah-mahkamahnya yang diberlakukan dan ditetapkan keputusan-

keputusannya sesuai dengan UU itu –termasuk apa yang mereka namakan Mahkamah 

Syar’iyyah juga– tidaklah membedakan antara manusia dalam masalah dien. Sebagaimana 

yang ditegaskan UUD mereka yang mana ia adalah landasan hukum bagi mereka. Di dalam 

qawaniin mereka tidak ada sangsi terhadap riddah, dan ia (riddah) tidak memiliki pengaruh 

sama sekali dalam memisahkan antara manusia dalam perwalian, nikah, warisan, atau yang 

lainnya. Bahkan dalam hal itu semua dan hal lainnya sama bagi mereka antara Al Mujrimun 

dengan Al Mu’minun, Al Khabitsun dengan Ath Thayyibun dan antara Al Kafirun dengan 

Al Muslimun. 

Bahkan masalahnya melebihi itu (di mana qawanin mereka) melindungi Al 

Murtaddin dan mengangkat mereka di atas kaum muslimin, serta mengakui perwalian 

mereka dalam hukum, rumah tangga, nikah dan yang lainnya atas kaum muslimin, sebagai 

bentuk pembangkangan terhadap firman dan perintah Allah ta’ala: 

 s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª!$# tÌ�Ï�≈ s3 ù= Ï9 ’n?tã tÏΖÏΒ÷σçRùQ$# ¸ξ‹Î6y™ ∩⊇⊆⊇∪     

“Dan Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai) atas kaum 

mu’min.” (An Nisa: 141) 

Dalam hukum kaum muslimin tidaklah sah perwalian orang murtad atas wanita 

muslimah baik dia itu bapak, hakim atau ataupun qadli. Adapun dalan syari’at Undang-

Undang buatan maka sungguh telah berbaur segalanya dan kerusakan telah merata dalam 

hal itu. 

Dan yang menambah keruh permasalahan adalah peremehan dan penyepelean kaum 

muslimin terhadap hukum syari’at, kejahilan mereka terhadap ushul dien mereka dan furu’-

nya, tidak bisa membedakan antara kufur dengan iman dan antara syirik/tandid dengan 

tauhid, dan keterpedayaan mereka dengan shalat dan shaum banyak kaum murtaddin yang 

mana mereka itu memerangi dien ini dan pemeluknya serta damai dengan syirik dan 

musyrikin, kemudian mereka mengira bahwa mereka itu mendapat petunjuk dan bahwa 

mereka itu muslimun mu’minun. Sehingga mereka menikahkannya dan menyerahkan 

kepada mereka urusan orang-orang dekat mereka dari kaum mu’minat; dan bencana pun 

merata dengan hal itu terutama di antara kerabat. Makanya tabashshur (penguasaan) 

terhadap hukum-hukum takfir para thaghut dan anshar mereka dari kalangan pelindung 

syirik dan tandid hari ini adalah hal yang ditelantarkan dan diremehkan keberadaannya 

serta berpaling dari mengetahuinya banyak dari kalangan khusus apalagi orang-orang 

awam. Sehingga membuahkan hasil yang sangat buruk ini. Dan telah kami ketengahkan 

kepada anda sesuatu dari pentingnya hukum-hukum kufur dan iman serta pengaruh-

pengaruh yang berkaitan dengannya, dan bahwa ini adalah suatu bagian darinya. 

Memperhatikan hal ini semua dan selalu ingat terhadapnya, adalah memperkenalkan 

orang muslim terhadap hakikat keberadaan muslimat mustadl’afah yang tidak memiliki daya 

upaya akan urusannya, dan mereka tidak mendapatkan di realita yang pahit ini dan di 

payung Undang-Undang kufur ini orang yang menyelamatkan mereka atau orang yang 
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memisahkan antara mereka dengan orang-orang kafir dengan adil tanpa lenyapnya hak dan 

tanpa terlantarnya anak-anak, di payung kedhaliman UU buatan manusia. Dan 

memperkenalkannya bahwa tidak sah melontarkan hukum-hukum takfir terhadap orang-

orang yang menampakan keislaman dari kalangan wanita dan anak-anak karena sekedar 

perwalian bapak-bapak mereka atau suami-suaminya yang murtad dari jajaran aparat-

aparat syirik atau yang lainnya dari kalangan yang mengira bahwa mereka itu muslim, 

sedangkan hukum dengan taba’iyyah (diikutkan) terhadap kedua orang tua itu hanyalah 

disebutkan oleh para fuqaha bagi yang tidak berakal atau yang tidak mengungkapkan 

tentang dirinya seperti orang gila, anak kecil atau yang lainnya. 

Adapun orang yang menampakan keislaman, maka tidak halal dikafirkan dengan 

taba’iyyah. Akan tetapi, tidak boleh dikafirkan kecuali dengan sebab dhahir dari sebab-sebab 

kufr yang bersifat ucapan atau perbuatan. Dan telah lalu bahwa hukum dengan taba’iyyah itu 

maknanya hukum istishhab (pengembalian kepada hukum asal), sedangkan ia adalah di 

antara dalil yang paling lemah, di mana didahulukan atasnya hal dhahir dari ciri-ciri khusus 

Islam. 

Bila saja Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang dari membunuh para wanita 

dan anak-anak kafir ashli kecuali bila mereka ikut berperang atau terbunuh tanpa sengaja 

dalam serangan malam, sampai-sampai semua fuqaha sepakat (sebagaimana yang dinukil 

Ibnu Baththal dan yang lainnya atas dilarangnya sengaja membunuh wanita dan anak-anak, 

adapun wanita maka itu karena kelemahan mereka dan adapun anak-anak maka karena 

keterbatasan mereka dari melakukan kekafiran).1 

Maka apa gerangan dengan orang yang menampakan keislaman dari kalangan 

wanita dan anak-anak, apakah mereka diberi sanksi dengan dosa bapak-bapaknya dan 

suami-suaminya. Padahal mereka itu bisa jadi tergolong orang-orang yang tidak memiliki 

daya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), sedangkan mereka tidak memiliki 

orang yang membebaskan mereka, menolong mereka dan melindungi mereka? 

Di samping hal ini sesungguhnya kami mengudzur orang-orang yang menyelisihi 

kami dalam sikap mereka tidak mengkafirkan aparat hukum syirik dan ansharuth thawaghit 

karena syubhat-syubhat yang mereka duga sebagai mawani’ syar’iyyah yang menghalangi 

dari takfir mereka, selama meraka (orang-orang yang menyelisihi itu) tidak membangun di 

atas hal itu suatu sebab dhahir dari sebab-sebab takfir berupa loyalitas terhadap mereka 

(thaghut dan ansharnya) atau pembelaan terhadap kemusyrikan dan kekafiran mereka atau 

dukungan terhadap mereka atas kaum muwahhidin... Adapun sekedar pernikahan 

muslimah yang bodoh dengan sebagian tentara para thaghut dari kalangan yang dikira oleh 

muslimah itu bahwa dia itu memiliki keislaman dan keimanan karena ibadah dan shalatnya, 

maka ia bukan tergolong sebab-sebab takfir yang dhahir, meskipun hal ini tergolong 

kesesatan dan kejahilan yang merata di antara kaum muslimin dan yang mengharuskan atas 

para da’i untuk lebih berperan dalam dakwah dan bayan dalam rangka membersihkan 

kaum muslimin dari kekotoran kemungkaran ini....2 

                                                 
1
 Dari Fathul Bari (kitabul Jihad was Sair) bab Ahlid Dar Yubayyatun fa Yushabul wildaan wadz Dzarariy 

2
 Saya telah membuang dari sini ucapan saya: (Dan atas dasar apapun sesungguhnya nikah dengan orang kafir dengan sendirinya bukanlah 

tawalli dan bukan suatu dari sebab-sebab takfir, dan seandainya seperti itu tentu tidaklah boleh menikahi wanita ahlul kitab, maka apa 

gerangan bila itu dengan takwil?). Dan maksud saya adalah sebab-sebab takfir yang dhahir lagi shahih dan baku pada kondisi kejahilan si 

wanita terhadap kekafirannya dan keterpedayaannya dengan intisab dia (Si laki-laki) terhadap kaum muslimin dan orang-orang yang shalat 

sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas. Akan tetapi, tatkala ungkapan ini muthlaq lagi tidak muqayyad dengan hal itu maka mesti 
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Dan ini memperkenalkan kepadamu bahwa kami dengan karunia Allah ta’ala selalu 

mencari kebersihan bagi dien kami dan berhati-hati dalam pintu-pintu takfir. Dan 

masalahnya tidaklah seperti apa yang diklaim oleh lawan-lawan kami dan mereka ada-

adakan bahwa kami mengkafirkan secara umum tanpa rincian. Sungguh sering sekali kami 

mengingkari kesalahan seperti ini dan lawazim-nya terhadap banyak orang-orang jahil, 

bahkan kami sering berkali-kali mengingkari celaan orang-orang yang menyelisihi kami 

sendiri terhadap kehormatan para istri, dan putri-putri para thaghut dan anshar mereka dari 

kalangan aparat Undang-Undang, padahal mereka itu tidak mengkafirkan para thaghut dan 

ansharnya. 

Sering sekali kami mendengar mereka menuduh dan menghina para thaghut dan 

ansharnya dengan ucapan-ucapan yang keji. Bilakala mereka mendhaliminya atau 

mengurangi sebagian hak-haknya. Mereka juga menuduh para isteri dan saudari-saudari 

mereka dengan ucapan yang paling keji dan kata-kata yang paling kotor. Dan sungguh 

sebagian mereka merasa heran terhadap pengingkaran kami atas mereka akan hal itu dan 

yang  semisalnya serta sikap keras kami di dalamnya. Padahal kami ini mengkafirkan para 

thaghut dan ansharnya sehingga jelaslah bagi mereka bahwa kami mengkafirkan mereka 

dengan dalil-dalil syar’i dan tidak melampaui itu. 

Adapun mereka, maka mereka menuduhnya dan menuduh isteri-isterinya dengan 

sekedar hawa nafsu dan reaksi balik yang tidak terkendali dengan batasan-batasan syar’i 

dan dengan dorongan emosional tanpa dalil. Padahal mereka itu tidak mengkafirkan para 

thaghut dan ansharnya, bahkan menganggapnya sebagi orang Islam dan mereka menjadi 

lawan kami dalam takfir mereka...!! 

Dan meskipun seandainya sebagian mereka mengkafirkan para thaghut, akan tetapi 

ini tidak melegalkan hal itu. Mencela kehormatan itu wajib dijauhi oleh para dai’at dan ia 

tidak layak bagi akhlak kaum mu’minin. Dan sungguh para ulama telah mengingkari 

menuduh (qadzaf) zina wanita kafir. Bahkan sebagian mereka menetapkan ta’zir bagi yang 

menuduh (zina) wanita dzimmiyyah dan itu supaya manusia tidak berani (mempermainkan) 

kehormatan, dan itu menjadikannya jalan untuk mudah mencerna (menerima) ucapan keji 

dan kotor atau menjadi pintu masuk untuk menuduh zina wanita mu’minat yang baik-baik. 

Serta kemungkinan tersinggungnya anak atau saudara atau kerabat yang muslim dengan 

qadzaf dan hinaan terhadap ibunya yang kafir. Oleh karena itu, Sa’id Ibnul Musayyab dan 

Ibnu Abi Laila memfatwakan had terhadap orang yang menuduh zina wanita dzimiyyah yang 

memiliki anak yang muslim, padahal syarat had qadzaf menurut jumhur ulama adalah Islam. 

Itu dikarenakan hinaan terhadap kehormatan itu keburukannya menebar terhadap 

karib kerabat si wanita itu baik ushul maupun furu’. Sedangkan kondisi ‘aparat undang-

undang syirik dan pata thaghut hari ini tidak kosong dari keberadaan orang muslim di ushul 

                                                                                                                                                         
saya membuangnya. Kami telah diingatkan terhadap hal itu oleh sebagian ikhwan kami. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. 

Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah berkata: (Ketahuilah, hendaklah para wanita muslimat mengetahui bahwa wanita yang ridla menikah 

dengan laki-laki yang kondisinya seperti ini, sedangkan dia mengetahui kondisinya atau ia ridla menetap (sebagai istri) bersama suami yang 

ia ketahui kemurtaddannya ini apa adanya, maka hukum wanita itu dan hukum laki-lakinya sama dalam riddah). Kalimatu Haqq halaman 

158-159. 

Dan ini adalah haq lagi tidak ada keraguan di dalamnya dan perhatikan bagaimana beliau mensyaratkan pengetahuan si wanita dan 

ma’rifah dia terhadap kemurtaddannya, karena si wanita dengan keadaan seperti itu tergolong orang yang menghalalkan suatu yang 

diketahui keharamannya secara pasti dari dien kaum muslimin, dan hukum wanita itu adalah sama dengan status laki-laki yang menikahi 

(mantan) ibu tirinya sebagaimana dalam hadist Al Bara’ dan karena alasan penerimaan si wanita untuk masuk secara sukarela dan atas 

dasar pengetahuan di bawah perwalian orang kafir. 
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atau furu’ para istri mereka. Ini bila para istri mereka itu sendiri bukan tergolong muslimat 

mustadl’afah. 

Syaikul Islam berkata dalam Ash Sharimul Maslul hal 45-46: (Dan bisa saja rasa malu 

dan aib yang ditanggung manusia karena akibat keluarganya dituduh zina adalah lebih 

besar dari aib yang dia tanggung bila dia sendiri yang dituduh. Dan karena ini Al Imam 

Ahmad berpendapat dalam salah satu riwayatnya bahwa orang yang menuduh zina wanita 

yang bukan muhshanah seperti budak dan wanita dzimmiyyah sedangkan ia punya suami 

atau anak yang muhshan, maka dia dikenakan had karena menuduh zina wanita itu dengan 

sebab aib yang ditanggung anaknya atau suaminya yang muhshan (bersih). Sedangkan 

riwayat lain darinya dan ini adalah pendapat mayoritas yaitu bahwa tidak ada had atasnya, 

karena itu adalah perbuatan menyakiti keduanya bukan qadzaf terhadap keduanya. 

Sedangkan had yang sempurna hanya wajib dengan sebab qadzaf). 

Dan oleh sebab itu, sebagaimana yang telah kami ketengahkan bahwa sebagian 

ulama berpendapat ta’zir atas hal seperti itu dan sebagian lain berpendapat had. 

Maka sekarang mana orang-orang yang ngawur itu di sisi fiqh dan wara’ para ulama. 

Sungguh saya telah mendengar sebagian mereka sekali waktu menuduh homo 

seorang qadli yang mendhaliminya dan mencercanya dengan kata-kata yang kotor. Maka 

saya mengingkari dia atas hal itu dan saya berkata kepadanya: Ini adalah tuduhan zina 

terhadap orang yang kamu yakini muslim! Dan itu butuh akan bayyinah, sedangkan kamu 

tidak punya bayyinah. Dan kalian mencela-cela kami karena mengkafirkan mereka, padahal 

kami utarakan kepada kalian puluhan bayyinat dan barahin!!! 

Ternyata tidak ada jawabannya kecuali dia berdalil dengan firmanNya ta’ala: 

  āω �=Ït ä† ª!$# t�ôγ yfø9 $# Ï þθ�¡9 $$ Î/ zÏΒ ÉΑöθs) ø9 $# āωÎ) tΒ zΟÎ= àß   

 “Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali orang-orang 

yang dianiaya...” (An Nisa: 148),  

Dan ia berkata: Dan ucapan buruk itu tidak lain adalah seperti ini...!!! 

Dan hari itu juga saya bingung dari apa saya terheran-heran, apakah dari sikap wara’ 

mereka yang dingin dalam takfir para thaghut padahal dalil-dalilnya sangat banyak dan 

masyur, ataukah dari kelancangan mereka terhadap nushush syar’iyyah dan permainan 

mereka dalam penafsirannya sesuai selera mereka dengan sekedar pendapat dan hawa 

nafsu...? Karena ucapan buruk yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala bolehkan diucapkan terus 

terang di sini –sebagaimana yang disebutkan para ulama– adalah kebolehan ghibah orang 

yang didhalimi terhadap yang mendhaliminya dalam penuturan pengaduannya serta 

tahdzir dari orang yang dhalim dan kedhalimannya..... Dan sudah pasti yang dimaksud 

bukanlah iftira (mengada-ada) atasnya dan menuduhnya zina. 

Ya, sering sekali saya mengingatkan mereka bahwa celaan terhadap kehormatan dan 

menuduh wanita zina secara khusus adalah masalah yang mana syari’at telah memperketat 

di dalamnya dari sisi jalan-jalan pembuktian syar’iyyah lebih dari masalah takfir. 
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Di dalam zina diharuskan empat saksi yang melihat langsung zina yang nyata, 

sedangkan dalam takfir dicukupkan dengan dua saksi yang mendengar ucapan yang 

membuat kafir (mukaffir) atau menyaksikan perbuatan mukaffir yang sharih dilalah-nya 1. 

Sebagaimana Allah mewajibkan had tuduhan atas orang yang menuduh orang lain 

berzina, tidak atas orang yang menuduhnya dengan kekafiran, maka tidak ada dalam hal itu 

kecuali ta’zir bagi orang yang mengkafirkan orang muslim dalam rangka hinaan bukan 

karena takwil. Sebagaimana Al Baihaqy meriwayatkan dari Ali: (Sesungguhnya kalian 

bertanya kepadaku tentang seseorang yang berkata kepada seseorang: Hai kafir! Hai Fasiq! 

Hai keledai! Dan tidak ada had di dalamnya, namun hanya ada padanya sangsi sulthan, 

maka jangan mengulangi mengatakannya). 

Ibnul Qayyim berkata: (Dan adapun pengwajiban had qadzaf terhadap orang yang 

menuduh orang lain berzina sedang tidak ada had pada tuduhan kafir, maka itu sangat 

tepat, karena orang yang menuduh orang lain berzina tidak ada jalan bagi manusia untuk 

mengetahui kebohongannya, maka had tuduhan dijadikan sebagai pendustaan baginya, dan 

pembebasan bagi kehormatan si tertuduh serta sebagai penganggapan besar akan status 

fahisyah (perbuatan keji) yang mana orang yang menuduh orang muslim dengannya didera. 

Dan adapun orang yang menuduh kafir orang lain, maka sesungguhnya saksi keadaan 

orang muslim dan pengetahuan kaum muslimin akannya adalah cukup dalam 

mendustakannya. Serta tidak mendapatkan aib dengan sebab tuduhan dusta terhadapnya 

seperti aib yang didapatkannya dengan sebab tuduhan zina yang bohong terhadapnya. 

Apalagi kalau yang dituduh zina itu wanita, karena aib dan rasa malu yang menyertai dia 

dengan sebab tuduhan itu di tengah keluarganya serta beraneka ragamnya dugaan manusia 

antara yang membenarkan dan yang mendustakan, tidaklah menyertai orang yang dituduh 

kafir). I’lamul Muwaqqi’in 2/64 

Inilah keberadaan takfir yang siang malam kalian menasehati kami, padahal 

sesungguhnya kekafiran para thaghut yang mana kalian menyelisihi kami dalam takfir 

mereka adalah lebih terang dari matahari di siang bolong. Ia adalah maklum masyur lagi 

lebih terang daripada membutuhkan terhadap dua saksi, karena mereka sendiri mengakui 

akan hal itu dan mempersaksikan kekafirannya atas diri mereka sendiri siang malam, 

bahkan mereka itu membanggakan hal itu terang-terangan dengan pernyataan mereka akan 

loyalitas dan nushrah terhadap Qawanin Wadl’iyyah yang kafir dan para arbabnya, dan 

dengan bentuk sumpah untuk menghormatinya, serta siaga untuk menjaganya dan 

melindunginya atau ikut serta dalam membuatnya, atau memerangi musuh-musuhnya dari 

kalangan kaum muwahhidin yang berlepas diri darinya dan mendukung kaum musyrikin 

atas para muwahhidin itu di tiap tempat. 

Adapun menuduh zina istri-istri mereka yang tidak dipastikan kekafirannya maka 

itulah masalahnya, namun demikian sesungguhnya banyak dari lawan kami menceburkan 

diri ke dalamnya tanpa wara’ dan taqwa. Padahal itu butuh akan empat saksi yang melihat  

zina dengan mata kepala sendiri seperti melihat colokan celak masuk di wadahnya, 

kemudian bila salah seorang mereka menarik kesaksiannya atau berbelat-belit maka yang 

                                                 
1
 Telah lalu bahwa ini adalah ucapan jumhur ahlil ilmi, sebagaimana dalam Al Mughni (Kitabul Murtad) pasal: diterima kesaksian dua orang 

adil atas riddah. 
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tiga orang di-had delapan puluh deraan sebagai had tuduhan, keadilan mereka digugurkan 

dan mereka tergolong orang-orang yang fasik. 

Dan tidak lupa saya mengingatkan juga di sini: Apa yang selalu saya ingkari 

terhadap sebagian orang-orang yang terlalu semangat yang menggembar-gemborkan 

sebagian konsekuensi kufur asli terus mereka menggabungkannya dalam kufr riddah, dan 

mereka senang memperbincangan perihal memperbudak istri-istri para thaghut atau istri-

istri aparatnya dan yang lainnya. Dan bahwa itu adalah dalil akan kebodohan yang sangat 

terhadap hukum-hukum syari’at, sikap ngawur dan penyepelean melanggar hal-hal yang 

haram karena engkau tahu dari uraian yang lalu bahwa kemungkinan keberadaan para istri 

itu tergolong muslimat shalihah mustadl’afah adalah ada. 

Kemudian taruhlah bahwa takfir itu telah tsabit secara syar’i bagi orang-orang yang 

ngawur itu!! Maka sesungguhnya kekafiran para wanita itu sedangkan keadaannya seperti 

itu adalah kufur riddah karena mereka mengaku Islam. Dan bila keadaannya seperti itu, 

maka apakah orang-orang yang ngawur itu tidak mengetahui bahwa pendapat yang shahih 

dari pendapat-pendapat ulama adalah tidak bolehnya menjadikan wanita murtad sebagi 

budak, karena dalam sikap memperbudaknya itu terdapat sikap pengakuan dia terhadap 

riddah-nya, sedangkan orang murtad itu sama sekali tidak diakui (hidup) di tengah kaum 

muslimin, berdasarkan hadist:  

 رواه اجلماعة إال مسلما) من بدل دينه فاقتلوه (
“Siapa yang mengganti diennya maka bunuhlah dia.” Diriwayatkan Al Jama’ah kecuali 

Muslim.  

Dan ada dalam sebagian riwayat hadist Mu’adz yang isnadnya dihasankan oleh Al 

Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tatkala 

mengutusnya ke Yaman beliau berkata:  

فإن , وأميا امرأة ارتدت عن اإلسالم فادعها , أميا رجل ارتد عن اإلسالم فادعه فإن عاد وإال فاضرب عنقه ( 
 )عادت وإال فاضرب عنقها 

(Laki-laki mana saja murtad dari Islam, maka ajaklah dia kembali, kemudian bila dia kembali (maka 

dia diterima) dan bila tidak maka penggalah lehernya, dan wanita mana saja murtad dari Islam maka 

ajaklah dia kembali, kemudian bila dia kembali (maka dia diterima) dan bila tidak (taubat) maka 

penggalah lehernya).1 

Dan juga sesungguhnya tasarriy (menggauli budak milik pribadi dan ini halal dalam 

Islam) yang diimpikan oleh orang-orang malas lagi pengangguran itu hanyalah boleh 

setelah terjadinya milkul yamin (kepemilikan) dan istibra’ rahim, sedangkan (syar’i hanyalah 

membatasi kebolehan tasarriy dalam kepemilikan yang shahih),2 dan selama budak itu tidak 

                                                 
1
 Lihat Al Mughni 8/96 dan telah disebutkan di dalamnya bahwa yang diriwayatkan dari Ali bahwa murtaddah itu diperbudak adalah hadist 

dha’if, didha’ifkan oleh Ahmad. Sesungguhnya tidak tsabit bahwa orang-orang yang dijadikan budak oleh Abu Bakar mereka itu telah 

masuk Islam sehingga dihukum murtad. Dan selainnya menyebutkan bahwa Ali Ibnu Abi Thalib tidak memperbudak seorang pun dari istri-

istri mereka, namun yang beliau perbudak hanyalah seorang budak wanita hitam dari budak-budak Banu Hanifah. Dan mereka berkata: 

Boleh menjadikan harta dan pembendaharaannya orang murtad sebagai ghanimah, sedangkan budak wanita ini dianggap sebagai harta 

dan pembendaharaannya Banu Hanifah dan para ulama memiliki jawaban-jawaban lain selain ini. 
2
 Fatawa As Subki 2/282. 
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dimiliki dengan kepemilikan yang shahih, -maka tidak halal tasarriy sama sekali, dan 

sesungguhnya pada hari ini tidak ada jalan untuk memiliki budak kecuali dalam (kondisi 

ada) kekuatan, tamkin dan daulah di atas manhaj an nubuwwah yang tidak peduli dengan 

kafir-kafir dunia dan permusuhan mereka terutama dalam payung kesepakatan negara-

negara dunia hari ini atas kesamaan persepsi pengharaman perbudakan, dalam waktu yang 

bersamaan mereka bersekongkol untuk memperbudak bangsa-bangsa mustadl’afah, 

menghinakannya dan merampas kekayaannya. 

Khulashah: Sesungguhnya kami tidak menyinggung materi perbudakan dalam 

kondisi-kondisi seperti ini dan sebelumnya juga kami tidak pernah menyinggungnya. Dan 

apa yang dinisbatkan sebagian orang kepada dakwah kami dari bab ini maka ini adalah 

murni dusta dan mengada-ada. Ini menunjukan atas kekalahan mereka di depannya dan 

kelemahan mereka untuk membantahnya dengan hujjah dan bukti serta kegagalan mereka 

dari menghadangnya dengan dalil dan bayyinat. Kemudian mereka berpaling kepada sikap 

dusta dan mengada-ada untuk mencorengnya dan menjauhkan manusia darinya. Mungkin 

mereka bisa mencapai tujuan mereka lewat dusta dan mengada-ada setelah mereka tidak 

mampu lewat jalur hujjah dan burhan. 

 Para istri orang-orang yang kami kafirkan dari kalangan para thaghut dan ansharnya 

bagi kami antara dua keadaan: Keduanya tidak halal memperbudak di dalamnya: 

1. Bisa jadi mereka itu murtad seperti para suaminya, sedangkan wanita murtad tidak halal 

diperbudak karena dalam hal itu terkandung pengakuan terhadap riddah-nya. 

2. Atau mereka itu muslimah yang jahil, mereka punya hak diberi nasehat dan penjelasan 

oleh kita, atau muslimat shalihat mustadl’afah yang wajib atas kita membela dan 

melindunginya. 

Bila saja ini adalah pendapat kami tentang para istri, wanita dan putri para thaghut 

dan ansharnya, maka apalagi para wanita pada umumnya di tengah masyarakat yang 

dahulunya adalah Diyarul Islam dan mayoritas penduduknya mengaku Islam. 

Apakah telah tiba bagi para penebar fitnah itu saatnya mereka mencabut diri dari 

kebohongannya atas kami dan pengada-adaannya terhadap kami serta mereka bertaubat...? 

Seraya meletakkan di depan mata mereka sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

 . )من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه اهللا ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال( 

(Siapa yang mengatakan tentang muslim suatu yang tidak ada padanya maka Allah menempatkan dia 

di radghatul khabal sampai ia datang dengan jalan keluar dari apa yang dia katakan....)  

Radghatul Khabal adalah perasan nanah penghuni neraka. 

Dan apakah telah tiba bagi mereka orang-orang yang ngawur dalam masalah ini 

saatnya untuk sadar? Sungguh sikap ngawur dan kebodohan mereka itu telah menjadi jalan 

dan peluang celaan yang digunakan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam rangka 

mencoreng wajah dakwah yang penuh berkah ini. 
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( 2 1 )   

Tidak Membedakan Dalam Konsekuensi Takfir Antara 

Kafir Mumtani’ Dengan Kafir Maqduur ‘Alaih 

  

 

Di antara kekeliruan yang keji dalam takfir juga adalah tidak membedakan antara 

kafir mumtani’ dengan kafir maqduur ‘alaih dan menyamaratakan antara keduanya dalam 

penghalalan harta dan darah tanpa istitabah. 

 Dan ia adalah apa yang dilakukan sebagian kaum ghulat berupa takfir kaum 

mustadl’afin dari kalangan ‘awamul muslimin dalam hal-hal yang ihtimal atau yang serupa 

itu, tanpa tabayyun atau pengamatan atau istitabah dan peninjauan akan syuruth dan 

mawani’, akan tetapi justru memperlakukan mereka langsung seperti perlakuan terhadap 

kaum mumtani’iin dengan cara penghalalan darah dan harta mereka. 

 Al Imtina’ (penolakan) itu datang dengan dua makna: 

1. Imtina’ dari mengamalkan syari’at baik sebagian atau secara total. 

2. Imtina’ (penolakan diri) dari qudrah (penguasaan/kemampuan), yaitu dari kemampuan 

kaum muslimin untuk memberhentikannya dan mengadilinya. 

Dan tidak ada talazum (kemestian keterkaitan) antara kedua macam ini, bisa saja 

mumtani’ (orang yang menolak) dari mengamalkan syari’at ini atau sebagiannya dia itu 

maqduur ‘alaih (mudah ditangkap) di Darul Islam, seperti orang yang mumtani’ (menolak) 

mengerjakan shalat atau zakat sedangkan ia itu satu orang maqduur ‘alaih di Darul Islam. 

Sedangkan imtina’ yang menggugurkan kewajiban istitabah adalah imtina’ dari 

kemampuan kaum muslimin. Dan makna istitabah adalah mencakup permintaan taubat 

terhadap orang yang divonis murtad, dan mencakup juga mencari kejelasan syuruth dan 

mawani’ sebelum divonis murtad, dan inilah yang di maksud di sini. 

Dan dari sini engkau mengetahui bahwa ungkapan para fuqaha yang sering datang 

dalam kitab-kitab fiqh dan yang lainnya: (Siapa yang mengatakan atau melakukan hal ini 

maka dia diistitabah....), bahwa ia tidak selalu bermakna bahwa orang yang ditunjuk itu 

telah kafir dan diminta taubat darinya, akan tetapi terkadang dimaksudkan bahwa telah 

muncul darinya perbuatan atau ucapan mukaffir dan wajib mencari kejelasan keadaannya, 

yaitu cari kejelasan syuruth dari mawani’ padanya. 

Dan setelah istitabah ini, bisa jadi ia dihukumi keterbebasannya dari kekafiran karena 

tidak terpenuhinya satu syarat dari syarat-syarat takfir atau tegaknya satu penghalang dari 

mawani’ (penghalang-penghalang) takfir padanya. Dan bisa jadi dihukumi murtad bila 

semua syarat terpenuhi dan semua penghalang tidak ada, maka kemudian diminta taubat 

darinya. Dan ini adalah macam yang kedua dan yang terakhir dari macam istitabah yang ada 

sebelum penegakan had riddah atasnya. 

Oleh karena itu, tidak halal tergesa-gesa dalam mengambil semacam ungkapan-

ungkapan ini dan melontarkannya atau menetapkan sebagian konsekuensi-konsekuensinya 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    359 
 

pada manusia tanpa melihat maksud ahlul ilmi di dalamnya, dan wajib diingat bahwa 

maqduur ‘alaih dari manusia tidaklah seperti orang mumtani’ dalam hal ini. 

Al Maqduur ‘Alaih: tidak menolak untuk tunduk mengikuti hukum Allah dan 

syari’at-Nya dan tidak menolak dari tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin, serta tidak 

melindungi diri dengan kekuasaan orang-orang kafir, kekuatan mereka, negara mereka dan 

Undang-Undang mereka. 

Adapun Al Mumtani’: Ia adalah yang menolak (dengan melindungi diri) dengan 

Darul Kufri, di mana dia bergabung dengan negara itu terus melindungi diri dengan 

kekuatan penduduknya yang harby atau dengan negaranya, di mana ia menolak dari 

tunduk kepada pemerintah kaum muslimin dan kaum muslimin tidak memiliki keleluasaan 

untuk menegakan hukum Allah terhadapnya, atau melindungi diri dengan kelompok dan 

kekuatan di antara kaum muslimin yang mana (kekuatan atau kelompok itu) menghalangi 

(melindungi)nya dari kaum muslimin dan hukumnya. Maka orang semacam ini hukumnya 

adalah hukum ahlul harby, boleh dibunuh, diperangi dan diambil hartanya bagi orang yang 

mampu melakukannya tanpa istitabah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Sanksi-

sanksi yang syari’at datang dengannya untuk orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul-

Nya ada dua macam: 

Pertama: Sanksi buat maqduur ‘alaih baik satu orang atau berbilang. 

Kedua: Sanksi buat thaifah mumtani’ah (kelompok yang melindungi diri dengan kekuatan), 

seperti yang tidak bisa diatasi kecuali dengan qital (perang)). Majmu Al Fatawa terbitan Daar 

Ibnu Hazm 28/193. 

 Dan masuk dalam hukum orang-orang yang menolak dari tunduk kepada kekuatan 

kaum muslimin dan dari tunduk kepada syari’at Islam pada zaman ini adalah para thaghut 

yang menelantarkan hukum-hukum Allah yang membuat lagi menerapkan Undang-

Undang buatan (manusia) yang kafir, anshar mereka dan tentara mereka yang membantu 

mereka (untuk membungkam) kaum muslimin dan mendukung Undang-Undang mereka, 

mengokohkan kekuasaannya, melindunginya serta menolak dari mengikuti hukum-hukum 

syari’at. Mereka itu menggabungkan antara dua macam imtina’; imtina’ dari (menerima) 

syari’at dan imtina’ dari qudrah karena mereka adalah tergolong orang-orang yang paling 

dahsyat persekongkolannya terhadap Islam dan pemeluknya.  

 Syaikhul Islam berkata dalam fatwanya yang masyur tentang Tartar: (Setiap 

kelompok yang keluar dari ajaran-ajaran Islam yang dhahir lagi mutawatir, maka sungguh 

wajiblah memeranginya dengan kesepakan kaum muslimin, walaupun mereka itu 

mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian bila mereka mengakui dua kalimat syahadat 

dan menolak dari shalat yang lima waktu maka wajib memerangi mereka sampai mereka 

shalat, dan bila menolak dari zakat maka wajib memerangi mereka sampai menunaikan 

zakat....). Sampai ucapannya: (Dan begitu juga bila mereka menolak dari memutuskan dalam 

hal darah, harta, kehormatan, kemaluan dan yang lainnya dengan hukum Al KItab dan As 

Sunnah, dan begitu juga bila menolak dari al amru bil ma’ruf wan nahyu ‘anil mungkar dan 

(dari) menjihadi orang-orang kafir sampai mereka masuk Islam dan membayar jizyah dari 

tangan langsung sedang mereka dalam menghinakan diri.... Allah ta’ala berfirman: 

öΝ èδθè= ÏG≈ s%uρ 4®L ym Ÿω šχθä3 s? ×π uΖ÷GÏù tβθà6tƒ uρ ßƒ Ïe$!$# …ã&—# à2 ¬!  
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“Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan ketundukan (dien) itu seluruhnya bagi Allah.” 

(Al Anfal: 39)  

Bila sebagian dien (ketundukan) bagi Allah, sedangkan sebagiannya lagi untuk selain 

Allah, maka wajib diperangi sampai dien seluruhnya bagi Allah....). 28/278-279  terbitan 

Daar Ibnu Hazm. 

 Hingga akhir fatwanya dan di dalamnya beliau menjelaskan bahwa memerangi 

mereka itu bukan sejenis memerangi bughat yang muslim, akan tetapi tergolong jenis orang-

orang murtad yang diperangi Abu Bakar Ash Siddiq. 

 Dan beliau berkata: (Bila saja salaf telah menamakan orang-orang yang menolak 

(bayar) zakat sebagai kaum murtaddin –padahal mereka itu shaum dan shalat serta tidak 

memerangi Jama’atul Muslimin– maka apa gerangan dengan orang yang bersama musuh-

musuh Allah dan Rasul-Nya seraya memerangi kaum muslimin?!) 28/289. 

 Adapun Al Maqduur ‘Alaih, maka yang wajib adalah istitabah dia sebelum 

dihukumi kafir, yaitu wajib melihat pada syarat-syarat takfir dan mawani’-nya dalam orang 

itu. Apakah ada penghalang takfir atau syaratnya tidak terpenuhi, kemudian bila telah 

terbukti vonis kafir terhadapnya maka ia tidak dibunuh dan masih memegang kepemilikan 

akan hartanya sehingga ia diajak bertaubat dan kembali kepada Islam. Dan ini adalah 

macam kedua dari istitabah,1 serta kepemilikannya tidak lenyap sehingga dibunuh sebagai 

orang murtad, karena ada kemungkinan dia kembali kepada Islam.2 

Dan masuk di bawah hukum al maqduur ‘alaih adalah kaum tertindas dari kalangan 

‘awanul muslimin pada zaman ini bila mereka tidak menolak syari’at dengan perlindungan 

kekuasaan kaum murtaddin dan tidak pula dengan Undang-Undang mereka yang dililitkan 

di leher manusia, tidak juga meminta pertolongan kepada kaum murtaddin atau membantu 

mereka atas kaum muwahhidin, maka apa gerangan bila mereka itu menjauhi para thaghut 

dan kemusyrikannya lagi merealisasikan firmanNya ta’ala: “Sembahlah Allah dan jauhilah 

thaghut” (An Nahl: 36)??? 

Maka tidaklah halal menyetarakan mereka sedangkan keadaannya seperti itu dengan 

kaum muharibun yang menolak syari’at dengan kekuatan dari kalangan murtaddin dan 

anshar mereka yang menguasai kendali pemerintahan di negeri kaum muslimin. Sehingga 

bila muncul dari sebagian mereka ucapan atau perbuatan mukaffir karena kejahilan atau 

kekeliruan atau takwil sesuai dengan rincian yang telah kami ketengahkan kepadamu di 

pasal syuruth dan mawani’ takfir, maka tidak boleh bersegera untuk mengkafirkan mereka 

sebelum istitabah yaitu iqamatul hujjah dan meninjau pada syuruth dan mawani’, dan telah lalu 

ucapan Syaikhul Islam: (Dan adapun orang yang belum tegak hujjah atasnya, seperti 

keberadaan dia baru masuk Islam, atau tumbuh di pedalaman yang jauh yang mana ajaran-

ajaran Islam belum sampai di sana dan yang lainnya, atau keliru di mana dia mengira bahwa 

orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dikecualikan dari pengharaman khamr, 

sebagaimana telah keliru dalam hal itu orang-orang yang diistitabah oleh Umar, dan yang 

serupa itu, maka sesungguhnya mereka di-istitabah dan ditegakan hujjah atas mereka, 

                                                 
1
 Dalam hal ini Syaikhul Islam membedakan dalam Ash Sharimul Maslul antara riddah mujarradah (riddah biasa) dengan riddah 

mughalladhah. Beliau berpendapat tidak ada istitabah bagi orang yang murtad dengan riddah mughalladhah dan kekufuran yang berlapis... 

dan ini akan datang... 
2
 Lihat Al Mughni (Kitabul Murtad) pasal: Dan kepemilikan orang murtad tidak dihukumi hilang dengan sekedar riddah... 
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kemudian bila mereka bersikeras maka mereka kafir saat itu, dan tidak boleh dihukumi kafir 

sebelum itu. Sebagaimana para sahabat tidak menvonis kafir Qudamah Ibnu Madh’un dan 

para sahabatnya tatkala keliru dalam masalah yang mana mereka keliru di dalamnya karena 

takwil). Majmu Al Fatawa: 7/609-610. 

Maka tidak halal sedangkan keadaannya seperti itu apa yang dilakukan banyak 

orang-orang jahil yang ngawur, berupa upaya memburu orang lemah dari kalangan ‘awanul 

muslimin yang menampakan keislaman untuk mereka uji dengan pertanyaan dalam bab-

bab yang mana mereka mengkafirkan dengannya. Mereka tidak peduli bila hal itu tergolong 

hal-hal yang muhtamal atau tergolong hal-hal yang dianggap sulit oleh para pakar dalam 

bab-bab takfir bil ma-aal, atau tergolong hal yang tidak dikafirkan dengannya kecuali setelah 

iqamatul hujjah, sebagaimana mereka tidak peduli dengan keberadaan buruan itu termasuk 

kaum mustadl’afun yang tidak memiliki daya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk 

hijrah), atau tergolong orang yang loyalitas dan perasaannya tertuju pada dien ini dan 

pemeluknya, namun terjatuh dalam sebagian kekeliruan yang mana orang jahil diudzur di 

dalamnya. Tujuan utama orang-orang ngawur itu adalah mencari-cari kesalahan bukan 

menanggulanginya untuk meloncat langsung kepada takfir kemudian penghalalan darah 

dan menjarah hartanya.... dan terkadang penumpahan darah. Mereka tidak menghiraukan 

syuruth takfir atau memperhatikannya atau meninjau pada mawani’-nya, bahkan di antara 

mereka ada yang belum pernah mendengar sesuatupun darinya. Kemudian bersama ini 

semua di antara mereka ada yang menjadikan perbuatan ini tergolong i’dad dan jihad fi 

sabilillah ta’ala 

Seandainya mereka itu memang para pendekar mujahid sebenarnya, tentulah mereka 

tampil ke depan untuk menjihadi musuh-musuh Allah yang memerangi dienullah dan 

syari’at-Nya, atau (menjihadi) orang-orang yang melindungi diri (saat menolak syari’at) 

dengan mereka dengan kekuatan mereka dan dengan Undang-Undang kafirnya dari 

kalangan anshar, auliya dan kroni-kroninya.... kalau demikian tentulah Allah cukupkan 

mereka dari karunia-Nya dan tentu mereka mendapatkan di sana ghanimah yang banyak. 

Dan bila mereka tidak kuasa akan hal ini, maka kenapa mereka tidak menyibukkan 

diri dengan mendakwahi orang-orang yang tertindas lagi biasanya tidak menolak syari’at, 

dan berupaya dalam menyebarkan jalan-jalan hidayah kepada mereka sampai Allah 

menguatkan mereka dan menolong mereka untuk menjihadi kaum mumtani’iin. 

Karena sesungguhnya Allah –sebagaimana dikatakan Umar Ibnu Abdil Aziz– telah 

mengutus Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pemberi jalan petunjuk dan tidak 

mengutusnya sebagai pemungut harta.  

Sungguh saya telah melihat dari kalangan kaum ghulat yang jahil di Pakistan, orang 

yang mencuri dan merampas harta anak-anak yatim kaum muslimin, kaum faqir mereka, 

orang-orang yang hijrah di antara mereka, bahkan para mujahidnya dengan dalih bahwa 

hukum asal pada manusia adalah kufur, karena negerinya adalah negeri kufur... atau karena 

mereka tidak mengkafirkan orang-orang kafir yang dikafirkan oleh para ustadz itu!!! 

kemudian mereka mulai berani membunuh sebagian muwahhidin yang menyelisihi mereka 

dalam hal itu, di mana mereka tumpahkan darahnya dengan dalih-dalih yang lemah dan 

syubhat-syubhat yang kosong. 
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Dan telah kami ketengahkan kepada anda apa yang dinukil Al Qadli ‘Iyadl dari Al 

Qabisiy: (Dan darah tidak ditumpahkan kecuali dengan hal yang jelas...) 2/262 Asy Syifa. 

Sedangkan kehati-hatian mereka itu adalah dalam perwalian peradilan saat ada tamkin dan 

kekuatan.... maka apa gerangan dalam kondisi orang-orang itu??? 

Sungguh telah memberi kabar kepada saya di penjara orang yang telah menyesal 

dari sebagian orang-orang yang ngawur itu, bahwa mereka menyetop taksi malam di hari di 

jalan umum tanpa mereka mengenal pemiliknya, seraya mereka menyembunyikan 

senjatanya, kemudian mereka menguji si pengemudi dengan cara mereka meminta dari dia 

untuk mengantar mereka ke bar untuk membeli khamr.... kemudian bila dia menyetujuinya, 

atau mengatakan ucapan yang bersifat basa-basi di dalamnya terhadap mereka, mereka 

tidak menasihatinya atau memberikan wejengan terhadapnya, mereka tidak bertanya 

kepada mereka untuk menasihatinya, akan tetapi untuk menghanimah hartanya dan 

membunuhnya setelah dibawa ke tempat sepi terus menjadikan hasil usahanya sebagai salb 

(harta rampasan perang). Begitulah mereka mencukupkan diri dengan pertanyaan jebakan.... 

mereka menerapkan, menghukumi dan mengeluarkan dari dien, terus menghanimah....!! 

Padahal apa yang mereka tanyakan kepada dia dan apa yang dia lakukan berupa 

mengantar mereka kepadanya adalah maksiat dan kerjasama atas dosa dan permusuhan, 

serta ia bukan perbuatan mukaffir baik yang bersifat yaqin atau ihtimal. Termasuk andaikata 

muncul darinya suatu yang mukaffir, maka sesungguhnya perampasan harta itu dilakukan 

setelah beberapa tahapan, terutama bila orang itu tidak mumtani’. Ibnul Mundzir telah 

menuturkan ijma bahwa orang murtad itu tidak lenyap kepemilikannya dengan sekedar 

riddah saja,1 namun itu hanyalah dilakukan setelah dia dibunuh atau mati, sedangkan 

sebelum itu maka ada istitabah dan kemungkinan rujuk. Ini adalah berkenaan dengan orang 

yang mengganti diennya dan pindah ke agama lain, sebagaimana ia yang dikenal di 

kalangan para fuqaha saat mereka melontarkan istilah riddah. Maka bagaimana dengan 

orang-orang kafir takwil dari kalangan yang komitmen dengan ajaran-ajaran Islam, tidak 

pernah melepaskan diri darinya sama sekali, tidak memeranginya, tidak memerangi 

pemeluknya atau mendukung musuh-musuh mereka, dan bila mereka dikafirkan maka 

mereka mengingkari hal itu, berlepas diri darinya atau menyebutkan takwil-takwil mereka 

dan udzur-udzurnya. Dan orang yang mengkafirkan mereka hanyalah mengkafirkannya 

dengan ijtihad yang bisa benar dan bisa salah. Maka apakah keterjagaan darah dan harta 

bisa dihalalkan dan darah ditumpahkan dengan hal seperti ini?? 

Dan bila saja orang-orang ngawur itu hanyalah bertanya untuk supaya mereka 

menunggu pengingkaran darinya agar setelah itu mereka mempersilakan bagi pemahaman 

mereka yang luas!! kemudian mereka menghalalkan darah dan hartanya. Mereka itu telah 

memperdayanya sebelum itu saat mereka merubah penampilan mereka dan mencukur 

jenggotnya serta mereka tidak menyisakan satupun dari ciri ahlud dien pada diri mereka, 

kemudian mereka menjebaknya agar dia menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan apa 

yang mereka inginkan; dengan permintaan mereka dan dengan arahan mereka serta apa 

yang mereka tunggu berupa pengingkarannya. Jarang sekali orang yang mengemukakannya 

pada hari ini kecuali orang-orang yang asing yang berpegang teguh pada dien mereka 

dengan kuat. Adapun orang-orang awam yang jahil yang menghabiskan hidup mereka 

dengan merangkak di belakang sesuap nasi dengan sebab sikap mempersulit yang 

                                                 
1
 Lihat rujukan yang tadi. 
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diterapkan para thaghut terhadap manusia dalam hal rizki dan kehidupan mereka, di mana 

dominan atas mereka sikap mujamalah dan mudahanah, bahkan banyak di antara mereka 

tidak peduli dengan usaha harta yang haram. Dan ini saja tidak cukup untuk takfir, apalagi 

untuk menghalalkan harta dan darahnya. 

Dan seandainya saat mereka naik mobil bersamanya, dia melihat pada mereka 

penampilan orang beragama dan shalih dan mereka mengajaknya untuk keluar bersama 

mereka sebagaimana yang dilakukan orang-orang jama’ah tabligh, tentulah ia menjanjikan 

kepada mereka hal baik atau tentu dia keluar. Andaikata saja mereka bertanya kepadanya 

pertanyaan agama tentulah ia berbasa-basi juga kepada mereka dengan gelora agama dan 

semangat serta seolah ia adalah Syaikhul Islam dan mufti negeri. 

Bukan seperti ini dalil dipahami dan bukan seperti ini cara tatsabbut dan tabayyun, 

serta bukan seperti ini dipastikan hukum-hukum syar’i yang dengannya dihalalkan darah 

dan harta, terutama dalam payung merebaknya kejahilan dan lemahnya ilmu dan ulama. 

Dan sikap dungu ini tidak dilegalkan dengan gelora agama para pemuda itu atau 

klaim mereka bahwa mereka menginginkan dengan harta itu i’dad untuk menjihadi para 

thaghut atau klaim-klaim lainnya baik benar atau dusta. Karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala  

itu Thayyib lagi tidak menerima kecuali yang thayyib, dan wasilah itu wajib dengan wasilah 

yang disyari’atkan lagi bersih dan suci sebagaimana halnya tujuan bagi kaum muslimin. 

Kemudian para pemuda itu setelah itu ditangkap dalam kasus-kasus perampasan 

dan pencurian yang bermacam-macam sedang mereka itu telah menampakkan 

keshalihannya dan memanjangkan jenggotnya, sehingga mereka itu telah menjadi bahan 

perolok-olokan para musuh Allah yang mereka manfaatkan untuk mencoreng dien ini dan 

para pemeluknya serta celaan terhadap jihad lewat koran-koran mereka yang busuk. 

Sungguh saya telah melihat mereka dijebloskan ke dalam sel para pencopet, sedangkan para 

sipir melecehkan dan memperolok-olok mereka, serta meragukan keshalihan mereka, 

bahkan mereka menasihatinya dalam kasus-kasus yang mereka langgar. 

 وما من أعجب األشياء علج       يعرفين احلالل من احلرام
Dan sungguh hal yang paling mengherankan adalah 

Kambing yang mengajarkan halal dari yang haram kepadaku. 

Kemudian setelah lama saya melihat sebagian mereka telah terpuruk atau hampir, 

tidak karuan, dan melontarkan ungkapan-ungkapan yang berisi keluh kesah dan protes 

terhadap ketentuan Allah karena lemahnya penjara dan lambatnya kebebasan. Kami 

memohon ampunan, ‘afiyah dan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala bagi para 

pemula kaum muslimin. 

Faidah: Dan di antara hal yang layak disertakan dan diingatkan pada bahasan ini 

adalah membedakan antara riddah mujarradah yang mana pelakunya di-istitabah, dengan 

riddah mughalladhah yang tidah ada istitabah di dalamnya. 

Dan hal itu sesungguhnya riddah sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah dalam Ash Sharimul Maslul hal 366 dan yang sesudahnya: (terbagi dua macam, 

riddah mujarradah dan riddah mughalladhah yang mana hukum bunuh telah disyari’atkan  

secara khusus baginya, dan masing-masing dari keduanya telah tegak dalil atas wajib 
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membunuh pelakunya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan gugurnya hukum bunuh dengan 

taubat adalah tidak mencakup kedua macam ini, namun hanya menunjukkan kepada bagian 

pertama, sebagaimana hal itu nampak bagi orang yang mengamati dalil-dalil yang 

menunjukkan diterimanya taubat orang murtad. Sehingga tinggallah bagian kedua dan dalil 

telah tegak atas kewajiban membunuh pelakunya. Dan tidak ada nash maupun ijma yang 

menggugurkan hukum bunuh darinya. Sedangkan qiyas tidak bisa dilakukan kerena adanya 

perbedaan yang nampak sehingga gugurlah upaya mengikutkannya. Dan yang 

membenarkan jalan ini adalah bahwa tidak datang baik dalam Kitab, Sunnah maupun ‘ijma 

suatu yang menunjukkan bahwa setiap orang yang murtad dengan macam ucapan atau 

perbuatan apapun bahwa hukum bunuh digugurkan darinya bila dia taubat setelah 

dikuasainya. Justru Al Kitab, A Sunnah dan Al Ijma telah membedakan antara macam-

macam kaum murtaddin sebagaimana yang akan kami sebutkan. Akan tetapi, sebagian 

orang menjadikan riddah dengan pendapatnya hanya satu jenis dengan beraneka ragam 

macamnya dan mengqiyaskan yang sebagian kepada sebagian yang lain. Kemudian bila 

tidak ada bersamanya keumuman yang besifat ucapan yang mencakup macam-macam 

kaum murtaddin, maka tidak tersisa kecuali qiyas, sedangkan qiyas ini adalah rusak bila 

cabang menyelisihi pokok dengan sifat yang punya pengaruh dalam hukum, sedangkan 

telah menunjukkan terhadap pengaruhnya nash syar’i dan pengingatannya, serta munasabah 

yang mencakup mashlahat mu’tabarah. 

Pembuktian ini dari tiga sisi: 

Pertama: Sesungguhnya dalil-dalil diterimanya taubat orang murtad tidak 

terkandung di dalamnya kecuali taubat orang kafir setelah dia beriman saja, tidak mencakup 

orang yang menambahkan penindasan dan pendatangan bahaya di samping kekafirannya, 

seperti firman-Nya: 

y#ø‹x. “Ï‰ôγ tƒ ª!$# $YΒöθs% (#ρ ã�x� Ÿ2 y‰÷èt/ öΝ ÍκÈ]≈ yϑƒÎ) (# ÿρ ß‰Îγ x© uρ ¨βr& tΑθ ß™ §�9$# A,ym ãΝ èδ u !% y ùρ àM≈oΨÉi�t6 ø9 $# 4 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘöθs) ø9 $# 

tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∇∉∪   y7Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝ èδ äτ!# t“y_ ¨βr& öΝ Îγ ø‹n= tæ sπ oΨ÷ès9 «!$# Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑø9 $# uρ Ä¨$̈Ψ9 $# uρ t Ïèyϑô_r& ∩∇∠∪   tÏ$ Î#≈ yz $ pκ�Ïù Ÿω ß#¤� sƒ ä† ãΝ ßγ ÷Ζtã 

Ü>#x‹yèø9 $# Ÿωuρ öΝ èδ tβρ ã�sàΖãƒ ∩∇∇∪   āωÎ) tÏ% ©!$# (#θç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ (#θßsn= ô¹r& uρ   

“Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka 

telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun 

telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang dhalim. Mereka itu, 

balasannya Ialah: bahwasanya la’nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la’nat para 

Malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, 

dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan 

mengadakan perbaikan.” (Ali Imran: 86-89) 

Dan firman-Nya ta’ala: 

tΒ t�x� Ÿ2 «!$$Î/ .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿ Ïµ ÏΖ≈yϑƒÎ)   

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman” (An Nahl: 106)  

Dan ayat-ayat lainnya, di mana di dalamnya tidak ada pernyataan kecuali 

penerimaan taubat orang yang kafir setelah beriman saja, tanpa menambahkan sikap 
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menyakiti dan membahayakan di samping kekafirannya. Dan begitu juga sunnah Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam hanyalah mengandung faidah diterima taubatnya orang yang 

riddah-nya mujarradah saja. Begitu pula sunnah Al Khulafah Ar Rasyidin hanyalah 

menunjukkan diterimanya taubat orang yang riddah-nya mujarradah dan memerangi setelah 

dia murtad seperti peperangan kafir asli di atas kekafirannya. Oleh sebab itu, siapa yang 

mengklaim bahwa dalam al ushul ada yang mencakup (diterimanya) taubat setiap orang 

yang murtad baik riddah-nya mujarradah maupun mughalladhah dengan bentuk apapun maka 

dia telah keliru. Dan dengan demikian telah tegaklah dalil-dalil yang menunjukkan 

kewajiban membunuh orang yang menghina (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam), dan 

bahwa dia itu murtad, dan ushul (kaidah-kaidah inti) tidak menunjukkan bahwa orang 

seperti dia gugur darinya hukum bunuh (qatl), sehingga wajib membunuhnya dengan 

(landasan) dalil yang selamat dari yang menentangnya.1 

Kedua: Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

y#ø‹x. “Ï‰ôγ tƒ ª!$# $YΒöθs% (#ρ ã�x� Ÿ2 y‰÷èt/ öΝ ÍκÈ]≈ yϑƒÎ) (# ÿρ ß‰Îγ x© uρ ¨βr& tΑθ ß™ §�9$# A,ym ãΝ èδ u !% y ùρ àM≈oΨÉi�t6 ø9 $# 4 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘöθs) ø9 $# 
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“Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mereka telah 

mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan telah datang 

kepada mereka? Allah tidak menyukai orang-orang yang dhalim. Mereka itu, balasannya ialah 

bahwasanya laknat Allah dilimpahkan kepada mereka (demikian pula) laknat para malaikat dan 

manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) 

mereka diberi tangguh kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah (kafir) itu dan mengadakan 

perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya 

orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima 

taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.” (Ali Imran: 86-90) 

 Allah ta’ala mengabarkan bahwa orang yang bertambah kekafirannya setelah dia 

beriman tidak akan diterima taubatnya, dan Dia membedakan antara kekafiran yang 

bertambah kekafirannya dengan kekafiran mujarrad dalam hal diterimanya taubat dari yang 

kedua, tidak dari yang pertama. Siapa yang mengklaim bahwa setiap orang yang kafir 

setelah keimanan diterima taubat darinya, maka ia telah menyelisihi nash Al Quran.2 

 Dan ayat ini bila dikatakan di dalamnya bahwa penambahan kekafiran yang digeluti 

itu adalah sampai kematian, dan bahwa taubat yang dinafikan itu adalah taubatnya saat 

                                                 
1
 Jelas bahwa makna tidak diterima taubatnya yaitu bahwa taubatnya tidak melindungi darahnya dan tidak menggugurkan hukum bunuh 

darinya. Oleh sebab tidak disyaratkan istitabah orang yang riddah-nya mughalladhah lagi bertambah. Adapun kembalinya kepada Islam bila 

ia kembali maka tidak seorang pun menghalangnya, dan begitu juga penerimaan taubatnya di sisi Allah bila ia taubat maka tidak seorang 

pun mampu menghalanginya dari dia. Sebagaimana hal itu dijelaskan Syaikhul Islam dalam banyak tempat dari Ash Sharim, dan akan 

datang pengisyaratan kepadanya dari ucapan beliau di tempat ini. Oleh sebab itu siapa yang menampakkan hal itu sebelum dibunuh maka 

ia tidak dibunuh sebagai hukuman riddah, tapi dibunuh sebagai had atas sikap taghlidh dan penambahannya dalam kemurtaddannya 

berupa hinaan terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau membunuh orang yang terjaga darahnya atau hal serupa dengannya. 
2
 Yaitu bahwa ia mencakup hukum-hukum dunia yang mana Syaikh berbicara tentangnya dan hukum-hukum akhirat yang dituturkan para 

ahli tafsir dalam makna tidak diterimanya taubat orang yang mati di atas riddah-nya atau orang yang mati saat ghargharah. 
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ghargharah (nyawa sampai di kerongkongan) atau di hari kiamat, maka ayat itu lebih umum 

dari itu. 

Kita telah melihat sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membedakan antara 

dua macam (riddah), beliau menerima taubat jama’ah dari kaum murtaddin, kemudian 

beliau memerintahkan untuk membunuh Shababah pada hari futuh Mekah tanpa istitabah 

tatkala menambahkan pada riddah-nya pembunuhan orang muslim, mengambil harta, dan 

tidak taubat sebelum ditangkap. Beliau juga memerintahkan untuk membunuh Al 

‘Uraniyyiin tatkala menggabungkan macam hal itu terhadap kemurtaddannya. Begitu juga 

beliau memerintahkan untuk membunuh Ibnu Khathal tatkala menggabungkan pada riddah-

nya hinaan dan membunuh orang muslim, dan memerintahkan untuk bunuh Ibnu Abi 

Sarah tatkala menggabungkan pada riddah-nya celaan terhadap beliau dan mengada-ada. 

Dan bila Al Kitab dan As Sunnah telah menetapkan dua hukuman bagi kaum murtaddin 

dan kita melihat bahwa orang yang mencelakakan dan menyakiti dengan riddah-nya dengan 

gangguan yang mengharuskan hukum bunuh, tidak gugur hukum bunuh darinya bila dia 

taubat setelah berada dalam genggaman. Meskipun dia taubat secara muthlaq, berbeda 

dengan yang sekedar merubah agamanya saja, maka tidak benarlah pendapat yang 

mengatakan diterimanya taubat orang murtad secara muthlaq. Sedangkan orang yang 

menghina Rasulullah adalah tergolong macam yang tidak wajib diterima taubatnya, dan 

dikarenakan orang murtad itu hanyalah kita bunuh dengan sebab tetapnya dia di atas 

penggantian agama sehingga bila dia kembali kepada dien yang haq maka penghalal 

darahnya telah lenyap sebagaimana penghalal darah orang kafir asli lenyap dengan sebab 

dia masuk Islam. Sedangkan orang yang menghina (Allah dan Rasul-Nya) adalah telah 

mendatangkan sikap menyakiti Allah dan Rasul-Nya yang dia datangkan sedangkan dia ini 

tidak dibunuh karena tetapnya dia di atas perbuatan itu, karena sesungguhnya hal itu 

adalah tidak mungkin, maka jadilah hukum bunuh bagi dia seperti membunuh orang yang 

memerangi dengan tangan. 

Dan secara umum, siapa yang riddahnya berbentuk muhArabah terhadap Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala dan Rasul-Nya dengan tangan atau lisan maka sunnah yang 

menafsirkan Al Kitab telah menunjukkan bahwa dia itu telah kafir dengan kekafiran yang 

berlipat yang tidak diterima taubat darinya. 

Ketiga: Sesungguhnya riddah bisa kosong dari celaan atau hinaan, sehingga tidak 

mengandungnya dan tidak memestikan adanya sebagaimana riddah itu bisa kosong dari 

sikap membunuh kaum muslimin dan perampasan harta mereka, karena celaan dan hinaan 

adalah sikap berlebihan dalam permusuhan dan keterlaluan dalam penentangan yang 

sumbernya kedunguan yang dahsyat dari orang kafir serta upaya kerasnya untuk merusak 

dien ini dan membinasakan pemeluknya….) 

 Hingga ucapannya hal 370: (Dan tujuan di sini adalah bahwa sebagaimana riddah itu 

kosong dari hinaan, maka begitu juga bisa kosong dari maksud mengganti dien dan dari 

keinginan mendustakan risalah. Sebagaimana kekafiran Iblis itu kosong dari maksud 

rububiyyah, meskipun tidak adanya maksud ini tidak bermanfaat bagi dia sebagaimana 

tidak manfaat bagi orang yang mengucapkan kekafiran sikap dia tidak bermaksud untuk 

kafir...) 
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 Hingga ucapannya hal 371: (Dan kesimpulan sisi ini adalah bahwa keterjagaan darah 

orang ini1 dengan taubat sebagai pengqiyasan terhadap orang murtad adalah tidak bisa 

dilakukan karena keberadaan perbedaan yang berpengaruh. Sehingga orang murtad yang 

pindah ke agama lain dengan orang yang mendatangkan ucapan yang membahayakan 

kaum muslimin dan menyakiti Allah dan Rasul-Nya sedang ia memestikan kekafiran adalah 

dua macam di bawah jenis orang yang kafir setelah keislamannya. Dan taubat telah 

disyari’atkan (untuk diterima) bagi macam pertama, namun tidak mesti disyari’atkan 

(penerimaan) taubat bagi macam kedua karena keberadaan perbedaan dari sisi 

membahayakan dan dari sisi bahwa mafsadahnya tidak lenyap dengan diterimanya taubat). 

 Dan kesimpulannhya adalah: Sesungguhnya sebagaimana wajib membedakan antara 

orang yang kafir mumtani’ dengan kafir ghair mumtani’ dalam hal wajibnya istitabah yang 

terakhir dan tidak yang pertama, maka begitu juga mesti diingatkan akan wajibnya 

membedakan antara riddah mujarradah dengan riddah yang semakin bertambah lagi 

mughalladhah. Dalam wajibnya istitabah orang yang riddah-nya mujarradah serta kewajiban 

kembalinya ‘ismah dan keterjagaan darahnya dengan rujuknya dia kepada Islam, dan 

ketidakwajiban hal itu pada orang yang riddah-nya mughalladhah, termasuk andaikata ia 

taubat dan rujuk kepada Islam sebelum dibunuh tetap saja hal itu tidak melindungi 

darahnya dan hukum bunuh tidak gugur darinya, karena keterkaitan hukum bunuh dengan 

hal-hal yang lebih dari sekedar riddah dan penggantian dien, seperti menghina Rasulullah, 

membunuh muslim, zina muhshan dan hal serupa itu berupa hudud yang tidak gugur 

dengan taubat karena keterkaitan hak-hak manusia dengannya. Dan ini di antara hal yang 

membedakan antara orang murtad dengan orang kafir asliy sebagaimana hal ini dijelaskan 

Syaikhul Islam dalam banyak tempat di Ash Sharim. 

 Dan dari ini engkau mengetahui perbedaan juga antara hukum bunuh karena riddah 

dengan hukum bunuh karena had. Yang kedua berlaku atasnya hukum-hukum kaum 

muslimin setelah dibunuh, di mana ia dimandikan, dishalatkan, dikubur di pekuburan 

kaum muslimin, dan hartanya diwariskan kepada keluarganya, berbeda dengan yang 

pertama, di mana diberlakukan terhadapnya hukum-hukum orang kafir. 

 

 

 

***** 

                                                 
1
 Yaitu orang yang menghina Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan orang murtad dengan riddah berlapis lagi mughalladhah. 
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( 2 2 )   

Takfir Setiap Orang Yang Bekerja Di Dinas Pemerintah Kafir 

Tanpa Rincian 

  

 

Di antara kekeliruan yang sangat buruk di antara takfir juga adalah mengkafirkan 

orang yang bekerja di dinas pemerintahan kafir tanpa rincian. Hal ini telah menyebar di 

banyak kalangan ahlul ghuluw yang bersemangat tinggi yang mengambil hukum-hukum 

mereka dari sebagian lontaran-lontaran sastra yang mereka baca di sebagian buku-buku 

pemikiran modern, seperti lafadh “masyarakat jahiliyyah” yang mana sebagian mereka 

berdalil dengannya untuk mengkafirkan semua manusia di masyarakat ini... dan seperti 

ungkapan (Bekerja di bawah payung sistem jahiliyyah) atau (Bekerja di lembaga yang 

mengokohkan jahiliyyah) dan hal-hal serupa. 

 Ini yang menjadikan sebagian mereka mengatakan bahwa pegawai negeri kafir 

semuanya adalah kafir, mulai dari tukang sapu hingga kepala negara (thaghut).... Ini adalah 

ungkapan yang batil, kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala darinya dan kami 

sama sekali tidak mengakuinya. 

 Bahkan kami meskipun –bi hamdillah ta’ala– tidak pernah menjadi pegawai 

pemerintah (pegawai negeri) seharipun, dan kami menginginkan selalu bagi ikhwan kami al 

muwahhidin untuk menjauh dari pemerintah-pemerintah ini dan dinas-dinasnya sekuat 

kemampuan, sebagai bentuk mubalaghah dalam menjauhi thaghut dan segala yang 

menghubungkan kepadanya, dan sebagai penutupan akan segala jalan-jalan yang bisa 

mendekatkan kepadanya, dan kepada sistem serta kemusyrikannya serta sebagai pemutus 

segala jalan-jalan dan tali-tali yang berhubungan dengannya atau menjadikannya sebagai 

bagian dari ashlul iman dan syarat-syaratnya. 

 Akan tetapi, kami merinci dalam hal bekerja sebagai pegawai pemerintahan kafir 

dari sisi hukum syar’i, maka kami tidak mengatakan bahwa semuanya kekafiran dan tidak 

(pula mengatakan) bahwa semuanya haram. 

 Namun pekerjaan yang tergolong satu sebab dari sebab-sebab kekafiran, berupa 

ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang nampak, maka ia adalah pekerjaan yang 

mengkafirkan seperti: 

1. Ikut serta dalam membuat Undang-Undang mereka yang kafir. 

2. Atau dalam pekerjaannya itu ada sumpah untuk menghormati Undang-Undangnya serta 

loyal (setia) terhadap para thaghut mereka. 

3. Atau nushrah (membela/melindungi/menerapkan) Undang-Undang itu. 

4. Atau pembelaan terhadap para budak Undang-Undang atas kaum muslimin. 

5. Dan pekerjaan kufur lainnya yang nampak. 
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Adapun pekerjaan yang di dalamnya ada maksiat atau tolong-menolong atas dosa 

dan permusuhan, maka ini adalah pekerjaan haram yang pelakunya berdosa, namun tidak 

halal takfir dengannya saja, selama di dalamnya tidak ada sebab yang mengkafirkan. Maka 

selama pekerjaan ini bukan tergolong macam yang mengkafirkan atau yang diharamkan, 

maka kami tidak mengatakan di dalamnya kecuali makruh.... Kami hanya mengatakan 

makruh karena takut hal itu menjadi jalan peluang bagi penguasaan musuh-musuh Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala atas orang muslim dan pengendalian mereka terhadap hak-haknya atau 

upaya menghinakannya. 

Al Bukhari telah meriwayatkan dalam Ash Shahih pada Kitabul Ijarah (Bab apakah 

orang (muslim) boleh menyewakan dirinya terhadap orang musyrik di negeri harbiy) dari 

Khabbab radliyallahu ‘anhu berkata:  

ال واهللا، ال أقاضيك حىت   :فقالكنت رجًال قيناً، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع يل عنده، فأتيته أتقاضاه، 
فإنّه   :نعم، قال  :قلت!  وإين مليت مث مبعوث؟  :قال.  أما واهللا حىت متوت مث تُبعث فال  :تكفر مبحمد، فقلت

  :سيكون يل مث مال وولد فأقضيك، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل
“Aku adalah seorang qayyin (pandai besi), maka saya bekerja bagi Al Ash Ibnu Wail, 

sehingga terkumpul (sejumlah harta) bagi saya di sisinya, terus saya datang menagihnya, 

maka ia berkata: “Tidak, demi Allah, saya tidak akan membayarmu sehingga kamu kafir terhadap 

Muhammad.” Maka saya berkata: “Sungguh tidak, demi Allah sampai kamu mati lalu 

dibangkitkan.” Ia berkata: “Dan apakah saya akan mati kemudian dibangkitkan ?!” Saya berkata: 

“Ya”. Ia berkata: “Sesungguhnya di sana saya akan punya harta dan anak, sehingga saya bisa bayar 

kamu.” Maka Allah menurunkan: 

|M÷ƒ u t�sùr& “Ï% ©!$# t�x� Ÿ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ tΑ$ s%uρ āy s?ρ _{ Zω$ tΒ # µ$ s!uρ uρ ∩∠∠∪    

“Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami dan ia mengatakan pasti 

aku akan diberi harta dan anak.” (Maryam: 77) 

Ini terjadi di Mekkah, yang saat itu merupakan Dar Harb dan Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam telah mengetahui keberadannya. Ibnu Hajar berkata dalam Al Fath: (Dan mushannif 

tidak memastikan akan hukum karena ada kemungkinan hal itu dibatasi dengan dharurat 

atau bahwa kebolehan itu adalah sebelum ada izin untuk memerangi kaum musyrikin dan 

mencampakkan mereka, dan sebelum ada perintah agar orang mukmin tidak menghinakan 

dirinya). Kemudian beliau menukil dari Al Muhallab ucapannya: (Ahlul ilmi membenci hal 

itu –yaitu bekerja pada orang-orang musyrik– kecuali karena dharurat dengan dua syarat: 

Pertama: Pekerjaannya itu tergolong yang halal dilakukan orang muslim 

Kedua: Pekerjaannya itu tidak membantu dia terhadap suatu yang bahayanya kembali 

kepada kaum muslimin) 

 Wajib diingat bahwa ucapan mereka ini adalah bagi yang seperti kondisi Khabbab 

yang mana ia adalah qoyyin, yaitu tukang (pandai) besi dan ia telah mengupahkan dirinya 

untuk pekerjaan tertentu bagi Al Ash, yaitu ia tidak terikat bersamanya dengan akad yang 

semi permanen semenjak ia menerima pekerjaan itu hingga ia pensiun sebagaimana keadaan 

pekerjaan-pekerjaan yang mana manusia terikat dengannya pada zaman ini. Dimana 

kesempatan penguasaan para pemilik pekerjaan, pengendaliannya, dan penghinaannya 
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terhadap si muwadhdhaf (pegawai) adalah lebih kuat, maka tidak ragu lagi sesungguhnya 

lebih utama daripada kebencian mereka akan pengupahan diri yang sementara pada orang-

orang kafir. 

 Dan ini dengan disertai tanbih akan adanya kemungkinan maksud para ulama 

dengan karahah (kebencian) di sini adalah tahrim (pengharaman) sebagaimana dalam istilah 

para pendahulu.  

Namun ini seperti yang telah kami katakan adalah suatu selain takfir, karena takfir 

sebagaimana yang telah dituturkan kepadamu berkali-kali adalah hukum syar’i yang tidak 

sah kecuali dengan sebab-sebab yang dhahir lagi mundhabith, berapa ucapan atau amalan 

mukaffir yang sharih dilalah-nya, dan dalam hal itu tidaklah cukup lontaran-lontaran fikriyah 

modern dan semangat yang tidak ada landasan serta tidak terikat dengan batasan batasan 

yang syar’i. 

Adapun apa yang dituturkan sebagian al ghulah yang ngawur dalam hal ini bahwa 

pegawai di pemerintahan-pemerintahan kafir itu kafir dari sisi taat kepada orang kafir 

seraya berdalil dengan firman-Nya ta’ala:  
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“Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas 

bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan 

mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka berkata kepada orang-orang yang benci 

kepada apa yang diturunkan Allah: “Kami akan mematuhi kalian dalam bebarapa urusan.” 

(Muhammad: 25-26) 

Maka sesungguhnya ia temasuk kebodohan mereka akan makna taat yang 

mengkafirkan; lagi dimaksud di sini. Karena ia sesungguhnya adalah ketaatan yang 

dikhususkan dalam tasyri’ atau kekafiran, kemusyrikan dan riddah bukan muthlaq ketaatan 

dengan dalil bahwa orang kafir atau thaghut bila memerintahkan ketaatan atau hal ma’ruf 

tentu orang yang mentaatinya dalam hal itu tidak dosa, apalagi kalau kafir. 

Ini adalah hal yang jelas, yang termasuk kebodohan adalah memperpanjang bahasan 

di sini dan berdebat di dalamnya. Namun demikian tidak ada halangan bagi saya untuk 

mengingatkan sebagian orang-orang jahil yang menuntut dalil atas hal itu; dengan sabda 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang keberadaan Hilful Fudluul, dan ia adalah salah satu 

lembaga kuffar: 

 )لو دعيت إليه يف اإلسالم ألجبت ( 
“Andai saya diundang kepadanya dalam Islam tentu saya akan memenuhinya,” dan akan datang 

pembahasan hal ini. 

Dan dengan sabdanya shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam kisah Al Hudaibiyyah 

tentang kuffar Quraisy:  

 )ين خطة يعظمون فيها حرمات اهللا إال أعطيتهم إياها ال يسألون( 
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“Mereka tidak meminta kepadaku syarat yang mana mereka di dalamnya mengagungkan 

hurumatillah melainkan saya memberikannya kepada mereka”. 

Dan dengan apa yang beliau penuhi keinginan mereka kepadanya berupa syarat-

syarat ma’luumah ma’rifah. Silahkan lihat dalam Al Bukhari (Kitab Asy Syuruth) Bab Asy 

Syuruth Fil Jihad, Wal Mashalahah Ma’a Ahlil Harbi, Wa Kitabatisy Syuruth. 

Oleh sebab itu Syaikh Abdullathif Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Alu Asy Syaikh 

berkata seraya meng-khithabi sebagian orang-orang yang tergesa-gesa di zamannya: “Dan 

telah sampai kepadaku bahwa kalian mentakwil firman-Nya ta’ala dalam surat Muhammad: 

“Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada 

apa yang diturunkan Allah: “Kami akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan,” terhadap apa 

yang muncul dari penguasa hari ini berupa surat-menyurat, perdamaian dan mengadakan 

perjanjian dengan sebagian tokoh-tokoh sesat dan para raja yang musyrik dan mereka tidak 

melihat awal ayat, yaitu firman-Nya: “Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang 

setelah petunjuk itu jelas bagi mereka”. Serta mereka tidak memahami apa yang dimaksud dari 

mematuhi ini dan tidak mengerti maksud dari urusan yang ma’rifat lagi disebutkan dalam 

firman-Nya pada ayat yang mulia ini. Dalam kisah perdamaian Hudaibiyyah dan apa yang 

diminta kaum musyrikin serta apa yang mereka syaratkan dan juga persetujuan Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadapnya ada kadar cukup untuk membantah pemahaman 

kalian dan menggugurkan kebathilan kalian”. Dari Majmu’ah Ar Rasail wal Masaail An 

Najdiyyah, dan ini telah lalu. 

Demikianlah… dan kami memiliki fatwa tentang bekerja di pemerintahan kafir yang 

telah dicetak dengan judul: Al Mashabih Al Munirah Fir Raddi ‘Ala Asilati Ahlil Jazirah. 

 

 

 

*****
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( 2 3 )   

Takfir Setiap Orang Yang Meminta Tolong Kepada Thaghut Atau 

Ansharnya Atau Mengadu Ke Mahkamahnya Saat Tidak Ada 

Payung Penguasa Islam Tanpa Rincian 

 

 

Termasuk kekeliruan yang sering terjadi dalam takfir juga adalah takfir setiap orang 

yang secara darurat mengadu ke mahkamah-mahkamah pada masa sekarang atau diadukan 

ke mahkamah itu atau meminta bantuan thaghut atau aparatnya untuk menghadang orang 

yang menyerobot atau untuk melepaskan diri dari tuduhan (yang dhalim lagi dusta) atau 

untuk mengambil hak di saat tidak ada payung penguasa yang menegakkan hukum Allah di 

bumi ini. 

Bahkan sungguh saya telah melihat dari kalangan para ghulat, orang yang 

mengkafirkan setiap orang yang tampil di hadapan mahkamah yang menggunakan qawanin 

wadli’yyah (Undang-Undang buatan) walaupun orang itu datang digiring ke sana dengan 

paksa atau secara dlarurat yang terkadang mencapai batas ikrah dia datang ke sana 

sedangkan ia itu tergolong kaum mustadl’afin yang tak berdaya dan tidak mengetahui jalan 

(untuk hijrah), bahkan sebagian orang-orang dungu mengkafirkannya dengan sekedar ia 

masuk ke pos (kantor) pelayanan untuk membela dirinya dalam pengaduan (tuduhan) yang 

dialamatkan kepadanya, atau memberitahukan kasus penculikan anaknya atau kehilangan 

si anak atau kasus pencurian barang miliknya, dengan harapan dia mendapatkannya di 

(tangan) para petugas atau mereka mengetahui berita tentangnya, karena para ghulat itu 

menganggap hal itu semua tergolong tahakum kepada thaghut yang pelakunya (boleh) 

dikafirkan. 

Bila dikatakan kepada mereka: Jadi apa yang harus dilakukan oleh kaum muslim 

yang lemah bila musuh yang kejam menyerobok mereka atau anak mereka diculik atau 

kehormatannya diperkosa atau jiwa dan harta mereka dianiaya sedangkan tidak ada 

kekuasaan atau kekuasaan bagi hukum Allah?? Dan apakah syari’at membiarkan mereka 

begitu saja dan menelantarkan mereka tanpa solusi dalam kejadian-kejadian seperti ini? 

Kemudian bila secara dlarurat mereka mengadu kepada penguasa kafir mereka itu menjadi 

kafir!! padahal sesungguhnya mereka itu mentakwil bahwa mereka itu mukrah atas hal itu!! 

Ternyata para ghulat itu bingung tak menemukan jawaban dan mereka itu tidak 

memperhatikan ketertindasan kaum muslimin pada zaman ini, namun semua yang penting 

bagi mereka adalah hanya menerapkan hukum takfir. 

Dan saya mengetahui bahwa para ulama memiliki syarat-syarat dalam sahnya ikrah 

atas kekafiran dan juga dalam membunuh jiwa yang ma’shum (terjaga darahnya), mereka 

memperketat di dalamnya dibandingkan dengan bahasan-bahasn ikrah lainnya. 

Namun dengan ini semua, berarti hal itu tetap tergolong furu’ yang ada perselisihan 

di dalamnya, dan orang yang mengkaji pendapat-pendapat mereka pasti mengtahui itu. 

Dan hari itu sesungguhnya perselisihan dalam batasan ikrah itu tergolong furu’ yang 

diudzur di dalamnya orang jahil yang melakukan takwil bila dia mustadl’af di dalam 
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kekuasaan orang-orang kafir. Dan pencari ilmu wajib memahami bahwa ithlaqul wa’id 

(pelontaran ancaman) atau perkataan dalam posisi tahdzir (penghati-hatian) dari 

keterjatuhan dalam kekufuran atau (dalam posisi) tarhib (menakut-nakuti) dari memasuki 

pintu-pintunya serta anjuran untuk mengambil ‘azimah adalah memiliki cara tertentu, dan ia 

adalah sesuatu di luar perkataan dalam menerapkan hukum-hukum takfir terhadap orang-

orangya terutama bila disertai takwil dan istidl’af. 

Dan sebagian para ghulat mengharuskan manusia untuk bertahakum kepada syaikh-

syaikh mereka yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan syaukah (kekuatan) yang 

dengannya mereka bisa mengembalikan hak-hak dan mencegah kedhaliman, dan kalau 

tidak maka mereka kafir….!! 

Saya telah melihat Al Juwainiy menetapkan di dalam kitabnya Al Ghiyatsiy 

beberapa pasal yang mana di dalamnya ia mengajak para ulama dan para qadly saat tidak 

adanya imam yang menaungi umat Islam untuk menunaikan mashlahat-mashlahat 

manusia, dan itu dengan cara setiap penduduk suatu negeri mengadukan (kasusnya) 

kepada para ulama mujtahid mereka agar para mujtahid itu memutuskan di antara mereka 

dengan hukum-hukum Allah. Dan ia adalah gambaran yang tidak mungkin terealisasi 

kecuali dengan adanya jama’ah muslimah yang bersatu padu di sekitar para mujtahid itu 

sehingga ia menjadi kekuatan bagi para mujtahid yang denganya mereka bisa menggulirkan 

putusan-putusannya. Karena sesungguhnya Al Juwaini mengandai-andai kosongnya zaman 

dari adanya imam dan beliau tidak mengandai-andai terurainya ikatan jama’ah, cerai-

berainya umat ini dengan tidak karuan, berkuasanya kaum murtaddun dan pemaksaan 

hukum-hukum mereka atas manusia dan tanah air, terangkatnya ilmu dengan wafatnya 

para ulama dan ahlul halli wal ‘aqdi, bercokolnya orang-orang jahil sebagai tokoh dan 

bergabungnya kabilah-kabilah dari umat ini dengan kaum musyrikin serta bencana-bencana 

lainnya yang menghantam umat pada masa-masa ini, sampai-sampai tepat nyata sekali di 

dalamnya apa yang telah di kabarkan oleh Ash Shadiq Al Mashduq (Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam) berupa fitnah-fitnah dan hal-hal yang ada menjelang datangnya hari 

kiamat. Di mana orang-orang yang lurus dari kalangan masyayikh dan yang lainnya tidak 

memiliki kekuasaan dan kekuatan yang memberikan keleluasan mereka untuk menerapkan 

hukum-hukum Allah bila sebagian orang mengadukan kepada mereka tentang kasusnya, 

terutama bila yang aniaya itu dari kalangan orang-orang kafir yang memiliki tameng 

kekuasaan, karena sesungguhnya dia tidak akan mau tunduk pada putusan-putusan para 

syaikh itu seandainya mereka itu memutuskan dalam kondisi ini, kecuali orang yang dirinya 

telah diliputi kekuasaan taqwa dan tunduk pada kekuasaan rasa takut kepada Allah, dan ini 

tidak mungkin terjadi kecuali bila semua  pihak yang bersengketa adalah dari kalangan 

orang-orang yang wara’ dan beriman. Sedangkan yang umumnya terjadi dalam hal 

persengketaan manusia bukanlah dengan macam orang-orang itu, tapi dia itu pada 

umumnya adalah dengan orang-orang yang tidak jera dengan Al Qur’an dan tidak ada 

dorongan bagi mereka dari keimanan, mereka tidak merasa takut kecuali dengan takhwif 

(ancaman ditakut-takuti) dengan kekuasaan, kekuatannya serta sangsi-sangsinya. 

Dan bila pengaduan orang muslim atau penganiayaan terhadapnya atau terhadap 

kehormatannya atau hartanya atau jiwanya atau keluarganya adalah dari pihak orang kafir 

ini yang menolak merujuk pada hukum-hukum Allah yang diputuskan oleh sebagian para 

masyayikh, dan andai si kafir itu dihukumi (dengannya) tentu dia tidak mau mengikuti 
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putusan-putusan para masyayikh itu selama mereka itu tidak memiliki kekuasaan yang 

dengannya mereka bisa mengambil apa (hak) yang tidak bisa diambil oleh Al Qur’an dan 

iman pada jiwa banyak manusia, dan mereka tidak memiliki kekuatan, kepolisian dan 

power yang mengharuskan dan memaksanya untuk menunaikan hak dan membuat jera 

para penjahat, orang-orang yang aniaya dan orang-orang yang berbuat iseng. Maka 

bagaimana mengharuskan orang muslim yang didhalimi padahal kondisinya seperti itu 

untuk mengadu kepada para masyayikh itu di dalam kasus-kasus seperti ini sedangkan 

mereka itu tidak kuasa untuk mengembalikan haknya atau membela dari tuduhan dusta 

yang dialamatkan kepadanya. Kemudian bila dia secara dlarurat mengadu pada kekuasaan 

pemerintah atau aparat kepolisiannya dalam rangka meminta perlindungan mereka dari 

orang kafir atau dalam rangka menolak serangan orang jahat, terus dia malah di vonis 

kafir….? 

Dan kami di sini tidak mengajak kepada pelegalan realita yang pahit yang mana 

kaum muslimin sekarang hidup di dalamnya, justru inti dakwah kami adalah: Mengajak 

kepada (upaya) merubahnya untuk mengeluarkan para hamba dari ‘ibadatul ‘ibad 

(penghambaan diri kepada makhluk) kepada ‘ibadatullah saja, dan dari hukum-hukum serta 

aturan para thaghut kepada syari’at Allah yang suci lagi adil. Ini adalah tergolong kewajiban 

yang paling agung yang wajib atas kaum muslimin, baik yang khusus ataupun yang awam, 

untuk beramal, i’dad dan jihad dalam rangka mencapainya. Dan inilah solusi dengan obat 

yang paten untuk semua problema dan penyakit mereka 

Namun (menunggu) hingga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan karunia hal itu 

atas kaum muslimin, apa yang mesti dilakukan oleh kaum mustadl’afin dalam kasus-kasus 

seperti itu? Dan apabila secara dlarurat mereka mengadukan kepada pemerintah dan 

kekuatannya, maka apakah mereka kafir? 

Sebelum menjawab hal ini, saya ingin mengingatkan bahwa saya di sini tidak 

mengajak dengan ucapan saya ini kepada tahakum terhadap para thaghut atau 

pembolehannya…. sama sekali tidak…. ma’aadzallah saya melakukan hal itu sehari dari hari-

hari yang ada. Sungguh kami relakan umur kami dalam pengingkaran kemungkaran yang 

besar ini yang mana kami keluar ke dunia nyata ini sedangkan kemungkaran tersebar 

memayunginya. Dan kami pribadi -wa lillahil hamd wal minnah- tidak berhukum atau 

mengadukan hukum kepada mereka baik dalam hal kecil ataupun besar pada satu haripun 

di hari-hari (kami), kami tidak pernah mengadu kepada kepolisian mereka atau kantor-

kantor pelayanan mereka atau mahkamah-mahkamah mereka dalam satu kasus pun, 

termasuk kasus-kasus lalu lintas sekalipun bila lawan memberikan kapada kami hak kami, 

dan bila tidak, maka kami tidak pernah mendatangi atau mengadukannya kepada mereka 

meskipun hak kami hilang. Kami telah di adukan ke mahkamah seraya ditawan lagi di 

borgol dalam kasus-kasus dan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kami yang mana 

vonis sebagiannya terkadang sampai pada vonis hukuman mati, terus Allah memberikan 

kami hidayah dengan karunianya dan meneguhkan kami; kami tidak rela untuk menunjuk 

pengacara yang membela kami karena kami tahu bahwa mereka itu tidak akan merujuk 

hukum dalam membela kami kecuali kepada Undang-Undang kufur, dan bahwa mayoritas 

mereka tidak segan-segan dari menjunjung mahkamah-mahkamahnya atau mensifati para 

hakimnya dengan bersih dan (mensifati) hukum-hukumnya dengan keadilan. Kami 

memohon kepada Allah agar menerimanya dan memberikan husnul khatimah. 
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Dan dengan itu kami memberikan fatwa kepada manusia selalu, dan mendorong 

(menganjurkan) mereka untuk menjauhi thaghut dan Undang-Undang mereka, dan untuk 

tidak bertahakum kepada mahkamah-mahkamah mereka walau dunia mereka lenyap 

seluruhnya, kecuali bila mereka digiring ke sana seraya ditahan lagi diborgol, kemudian 

mereka dihukumi secara paksa terus mereka membela dirinya, dan mereka tidak 

mengadukan hukum atau berhukum kepadanya (dengan keinginan) mereka. 

Namun bersama ini semua kami mengetahui bahwa keadaan manusia itu berbeda- 

beda, dan kemampuan mereka itu beragam di kondisi ketertindasan mereka serta dalam 

kondisi lenyapnya hukum syari’at dan kekuasaanya: sehingga tidak mungkin 

mengharuskan setiap orang untuk mengambil ‘azimah dalam semua kondisi. 

Sedangkan dienullah ini tidak menetapkan solusi, hukum dan aturan buat orang-

orang yang kuat saja, akan tetapi ia mengangkat kesulitan dari umat ini secara umum dan 

memperhatikan kondisi-kondisi kaum yang lemah. Allah tidak membebani jiwa kecuali 

sesuai dengan kemampuannya, dan dia membolehkan hal-hal yang terlarang saat dlarurat, 

serta dia membolehkan pengucapan atau perbuatan kufur saat ikrah selama hati tentram 

dengan iman. 

Dan orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang kokoh sendiri terkadang 

terdesak dalam sebagian kondisi yang memaksa untuk melakukan apa yang mereka 

tinggalkan dan yang mereka tolak serta mereka jauhi dalam kondisi lain. 

Dan masalahnya tidak selamanya masalah hak atau dunia yang mana seseorang bisa 

saja merelakannya atau meninggalkannya karena Allah demi menjaga diennya, akan tetapi 

terkadang seseorang diganggu kehormatannya dan isterinya dikotori. Dan orang-orang 

yang mengamati kasus-kasus masyarakat yang busuk ini di kondisi pengguguran hukum-

hukum Allah ta’ala dan hudud-Nya yang suci ini, dia melihat dari kasus-kasus dan 

kejahatan-kejahatan, terutama apa yang berkaitan dengan pemerkosaan terhadap 

kehormatan dan jiwa, sesuatu yang tidak ada kelapangan bagi manusia untuk merelakannya 

atau berpaling dan mendiamkannya. Dan juga tidak setiap orang memiliki dari kekuatan 

atau kesukuan dan kedudukan apa yang denganya ia mampu membela dirinya, 

kehormatannya serta keluarganya, atau ia mendapatkan penolong atau pelindung yang 

dengannya dia mencukupkan diri dari mengadukan kepada pemerintah ini yang di 

tangannya ada kekuatan dan kekuasaan. Maka wajib atau orang yang faqih lagi mengerti 

akan maqashidu asy syari’ah (tujuan-tujuan syari’at) dan mashalihul ‘ibad (kepentingan-

kepantingan manusia) untuk memperhatikan keadaan-keadaan ini semuanya dan 

meninjaunya saat berbicara tentang kasus-kasus ini dan tidak ngawur serta tergesa-gesa 

mengkafirkan langsung dalam masalah-masalah seperti ini. 

Terutama sesungguhnya gambaran sebab turun firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

öΝ s9 r& t�s? ’ n<Î) šÏ% ©!$# tβθßϑãã÷“tƒ öΝ ßγ ¯Ρ r& (#θãΨtΒ# u !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρ é& y7ø‹s9 Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& ÏΒ y7Î= ö6 s% tβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ βr& (# þθßϑx.$ y⇔tFtƒ ’n< Î) ÏNθäó≈©Ü9 $# ô‰s%uρ 
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“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa 

yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak 

berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu dan syaitan 

bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada 

mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul 

niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-sekuatnya dari 

(mendekati) kamu”. (An Nisa: 60-61) 

Ia adalah gambaran yang berbeda dengan yang sedang kita bicarakan di dalamnya di 

saat tidak ada kekuasaan bagi hukum Allah. 

Ayat-ayat ini turun di saat di mana hukum Allah memiliki negara dan kekuasaan, 

dan makhluk paling adil ada di tengah-tengah manusia beliau membela yang didhalimi, 

memaksa orang yang dhalim untuk memegang kebenaran serta memberikan hak kepada 

pemiliknya... sebagaimana yang jelas dari firman-Nya: “Apabila dikatakan kepada mereka: 

“marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada Rasul,” namun 

demikian orang-orang yang disebut dalam ayat-ayat itu berpaling dan menghalangi 

(manusia) dari hikmah (kebenaran) seraya lebih memilih tahakum kepada thaghut dan 

hukum-hukumnya, baik si thaghut itu dukun atau Yahudi atau yang lainnya supaya 

memutuskan bagi mereka sesuai dengan keinginan mereka dan  seleranya. 

Gambaran ini lebih utama lagi masuk di dalamnya para thaghut yang membuat 

hukum perUndang-Undangan yang menetapkan dari hukum dan dien ini apa yang tidak 

Allah izinkan. 

Dan berstatus sama dengan mereka adalah para thaghut masa kini yang di tangan 

mereka kendali kekuasaan dan kekuasaan Legislatif serta yang lainnya, kemudian mereka 

enggan menerapkan syari’at Allah dan bersikukuh untuk menetapkan Undang-Undang 

kafir mereka, mereka mengharuskan manusia dan menggiringnya kepada hukum itu, dan 

begitu juga status setiap orang yang membela mereka dan menolak bersama mereka dari 

menerapkan syari’at Allah serta membantu mereka untuk menegakkan dan melanggengkan 

hukum-hukum thaghut, maka hukum penopang (garis belakang) dalam hal seperti itu 

adalah sama dengan hukum orang yang terjun langsung.1 

Dan secara umum, sesungguhnya gambaran ini cocok diterapkan terhadap setiap 

orang yang memiliki kemudahan untuk mencapai pada hukum Allah dan memungkinkan 

baginya menyelesaikan sengketa dengan tahakum kepada syari’at Allah Subhanahu Wa Ta’ala, 

terus dia enggan dan menolak dan berpaling darinya secara sukarela kepada hukum 

thaghut, yaitu setiap putusan dengan selain apa yang Allah turunkan atau pembuatan 

hukum yang tadi Allah ta’ala izinkan. 

Adapun orang-orang yang kami menolak dari mengkafirkannya, adalah maka 

gambarannya bukanlah seperti gambaran yang disebutkan di dalam ayat-ayat itu, dan juga 

ia tidak tergolong hal yang sama dan serupa dengannya sehingga hukumnya bisa 

diterapkan kepadanya atau diikutkan dengannya, tapi ia terjadi dalam payung tidak adanya 

bagi hukum Allah di bumi ini yang bisa mengembalikan hak kepada pemiliknya, dan tidak 

                                                 
1
 Ibnul Arabi berkata dalam Ahkamul Qur’an: 148-150: Mayoritas ulama sepakat bahwa penopang itu divonis sama dengan vonis orang 

yang berperang). Dan hal itu ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Al Fatawa. 
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ada kekuasaan dan power kaum muslimin yang mana dengannya kaum mustadl’afun bisa 

meminta bantuan dan berlindung kepadanya, kemudian mereka tidak mengadu ke 

pemerintah, kekuatannya atau mahkamahnya sebagai keberpalingan dari kekuasaan hukum 

Allah yang ada, atau keberpalingan dari meminta tolong kepada kekuatan kaum muslimin 

dan kekuasaan mereka dengan yang sedang tegak, dan bukan sebagai bentuk melindungi 

diri dengan kekuatan thaghut dan Undang-Undangnya dari syari’at atau sebagai bentuk 

dukungan bagi mereka atas kaum muslimin, sama sekali tidak…. kami berlindung kepada 

Allah dari membela sidikitpun dari hal ini.  

Dan gambaran yang kami maksudkan hanyalah: gambaran orang-orang teraniaya 

lagi tertindas yang tidak mendapatkan seorang penolongpun, tidak (pula) ada pelindung 

dan imam dari ahlul haq yang menjaga mereka serta tidak (mendapatkan) kekuatan kaum 

muslimin yang dengannya mereka berlindung. Kemudian salah seorang dari mereka 

berlindung kepada kekuasaan orang-orang kafir dan kekuasaannya atau mahkamah-

mahkamahnya agar mereka berbuat obyektif kepadanya dalam harga dirinya atau jiwanya 

dari orang dhalim yang kafir yang lain yang memilki kekuatan dan suku yang 

melindunginya, atau orang yang berlindung dengan kekuasaan dan kekuatan para thaghut 

itu seraya mentakwil bahwa dia itu mukrah atas hal itu. 

Gambaran ini tidak halal menyamakannya dengan gambaran sebab turun ayat-ayat 

tadi. 

Dan begitu bila orang yang menyerang dia itu atau yang mengganggu 

kehormatannya itu dari kalangan orang-orang yang durjana atau orang-orang dhalim yang 

mengaku muslim yang tidak jera kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan, sedangkan tidak 

mungkin bagi muslim menghentikannya kecuali dengan hal itu. 

Saya katakan ini sedangkan saya tergolong orang yang mengetahui akan Undang-

Undang kufur yang sekarang menguasai kaum muslimin, dan bahwa UU tersebut adalah 

termasuk sebab yang paling busuk yang menggugurkan hak-hak manusia dan mencoreng 

kehormatannya dan harga dirinya, dan menjadikan harta dan barang mereka sebagai 

santapan bagi setiap penyerang dan orang aniaya. Kami telah menjelaskan hal itu, dan telah 

kami beri contoh dari Undang-Undangnya ini di dalam kitab kami “Kasyfun Niqab ‘An 

Syari’atil Ghaab”. 

Akan tetapi kasus-kasus kejadian yang menimpa manusia itu tidak terukur dan tidak 

pernah habis sampai Allah mewarisi bumi ini dan apa yang ada di atasnya, sedangkan 

dlarurat-dlarurat manusia dan kejadian-kejadian yang menimpa mereka itu berbeda-beda. 

Terkadang dlarurat itu menghantarkan orang pada batas ikrah terutama pada apa yang 

berkaitan dengan kehormatan. 

Dan memang dari realita pengalaman terkadang didapatkan bahkan ada di antara 

tentara thaghut, para anshar qawanin dan sebagian hakim dari kalangan orang-orang yang 

mengira bahwa meraka itu berbuat baik, orang yang tidak rela dengan penganiayaan 

terhadap kehormatan dan mereka marah karena pencorengannya serta berupaya 

semaksimal mungkin untuk membela orang yang didhalimi terutama bila mereka itu berasal 

dari garis keturunan yang baik atau mereka itu dari kalangan ahlul ghairah dan muru’ah 

(orang yang memiliki harga diri), karena pasti saja di antara orang kafir itu ada orang yang 

seperti itu, sebagai pembenaran akan hadist Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 
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 )الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا(
“Manusia itu (bagaikan) barang tambang, orang-orang terbaik pada masa jahiliyyah adalah orang-

orang terbaik di dalam Islam bila mereka itu faqih (paham)”. (HR Al Bukhari 3383 dan muslim 

serta lainnya) 

Maka sah-lah bahwa ahlul jahiliyyah memiliki orang-orang yang baik. 

 Dan hal itu dikuatkan oleh atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari ucapan 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada para sahabatnya tatkala penindasan Quraisy 

terhadap mereka: 

  )…لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن ا ملكاً ال يظلم عنده أحد(
“Seandainya kalian keluar ke negeri Habasyah, kerena sesungguhnya di sana ada raja yang tidak 

seorangpun didhalimi di sisinya.” 

 Dan memang An Najasyi walau dia masih kafir dia itu tidak mendhalimi mereka, 

dan tidak menyerahkan mereka kepada Quraisy saat mereka mengutus orang untuk 

meminta mereka, dan ini sebelum An Najasyi masuk Islam sebagaimana yang akan datang. 

 Dan yang lalu ini dibenarkan oleh hadits Al Bukhari (3905) tentang jiwar 

(perlindungan) Ibnu Ad Dughnah terhadap Abu Bakar dan ucapannya terhadap beliau:  

 )فأنا لك جار، إرجع واعبد ربك ببلدك(  :إىل قوله) …إن مثلك يا أبا بكر ال خيرُج وال ُخيرج(
(Sesungguhnya orang sepertimu wahai Abu Bakar tidak (layak) keluar dan dikeluarkan…) hingga 

ucapannya: (Sungguh saya bagimu sebagai pelindung, pulanglah dan beribadahlah kepada Tuhanmu 

di negerimu.”)1  

 Dan yang lainnya yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang kafir itu ada 

orang yang tidak suka pada kedhaliman, dia menolong orang susah dan membela orang 

yang didhalimi. Ungkapan ini bukan tentang Undang-Undang namun tentang sebagian 

aparaturnya yang terkadang menggunakan kekuasaan dan kekuatannya dalam sebagian 

kesempatan untuk menghadang kedhaliman atau mengembalikan  sebagian hak. 

 Dan ini semuanya tidak merubah sedikitpun dari status kekafiran para anshar 

qawanin, sebagaimana jaminan Ibnu Ad Dughnah terhadap Abu Bakar tidak merubah 

statusnya, dan tidak melegalkan atau membolehkan bagi mereka untuk tetap berada di 

jabatan-jabatannya. Bukan dalam hal ini ucapan kami, akan tetapi ucapan itu hanya tentang 

takwil-takwil atau motif-motif dan hal-hal yang melegalkan yang mendorong banyak 

manusia untuk meminta perlindungan mereka atau mengadu atau meminta pertolongan 

kepada mereka dengan gambaran yang telah kami sebutkan, dan bahwa keadaan seperti itu 

menghalangi dari takfir mereka. 

 Adapun sekedar berlindungnya orang muslim dalam kondisi dlarurat kepada orang 

kafir yang menjaganya atau melindunginya atau mengembalikan haknya dan menolongnya 

dari (gangguan) orang kafir lainnya, atau untuk menghadang penyerobotan orang muslim 

fajir yang tidak jera dan tidak takut kecuali dengan hal itu dalam kondisi tidak adanya 

                                                 
1
 (lihat juga dalam shahih Al Bukhari (kitab Manaqibil Anshar) (bab Islam ‘Umar…) tentang perlindungan dan jaminan keamanan Al ‘Ash 

Ibnu Wa-il bagi Umar Ibnul Khaththab (3864-3865). 
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kekuasaan dan kekuatan bagi syari’at Allah, maka ini sama sekali bukan tergolong tahakum 

(kepada thaghut). 

 Dan telah lalu kami ketengahkan kepadamu pujian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam terhadap Hilful Fudlul padahal sesungguhnya ia adalah hilf jahiliy yang dirintis oleh 

orang-orang kafir dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyaksikannya saat beliau 

masih belia, beliau berkata: 

 ). لو دعيت به يف اإلسالم ألجبت(  :ويف رواية) نعم وأين أنكثهفما أحب أن يل ُمحر ال(
“Saya tidak menyukai bila saya mendapatkan unta merah sedang saya (mesti) melanggarnya.” Dan 

dalam satu riwayat: “Andai saya diundang untuknya di dalam Islam tentu saya memenuhinya.” 

 Dan bentuknya adalah: Persatuan suku-suku pada masa jahiliyyah yang saling 

bersepakat untuk menolong orang yang kesulitan, membela orang yang didhalimi dan 

mengembalikan hak-hak kepada para pemiliknya dengan power mereka dan kekuatan 

persatuannya, sedangkan itu terjadi di saat Islam tidak memiliki kekuasaan dan daulah serta 

sebelum bit’sah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam kondisi jahiliyyah yang gelap, jadi ia 

adalah yayasan dari yayasan-yayasan jahiliyyah. 

 Dan pujian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap hilf ini menuntut tidak adanya 

dosa bagi orang yang tertindas bila ia berlindung kepadanya atau kepada yang semisal 

dengannya dari kalangan orang-orang kafir yang mampu menghadang kedhaliman darinya 

atau dari kehormatan atau hartanya, atau untuk menggapai sebagian hak-hak-nya dengan 

kekuatan, power dan kekuasan mereka dari orang-orang kafir lain yang dhalim di saat 

kondisi tidak ada kekuasaan bagi syari’at ini, dan andai di dalamnya terdapat dosa apalagi 

keharaman atau kekufuran, tentulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskannya 

di dalam konteks pujiannya terhadap hilf ini. Sungguh beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam 

adalah umat yang paling taqwa dan paling wara’, dan beliau tidak membiarkan satu 

keburukanpun melainkan beliau menghati-hatikan (umat) darinya. 

 Permintaan bantuan ini (istinshar) dan tahakum itu dengan gambarannya tadi serta 

takwil-takwilnya tersebut, adalah suatu yang kami tolak dan ingkari pengkafiran para 

pelakunya. 

 Hati-hatilah dari menisbatkan kepada kami apa yang tidak pernah kami katakan, 

berupa pembolehan tahakum kepada orang-orang kafir dan para thaghut serta UU mereka 

secara muthlaq, atau istinshar dengan mereka atas kaum muslimin muwahhidin, atau 

menghakimi kaum muslimin kepada mereka dan kepada UU mereka yang kafir dalam 

khushumat (pertikaian). Ini sama sekali tidak pernah kami katakan di hari-hari kami.  

Orang muslim memiliki motivasi taqwa dan wara’ serta iman yang membuatnya jera 

dan menggiringnya mau tunduk kepada hukum Allah ta’ala dan pasrah kepadanya tanpa 

ada rasa takut kepada kekuatan atau paksaan kekuasaan, dan orang yang kondisinya seperti 

itu tapi lawannya tidak mau kecuali mengajukannya kepada UU kafir padahal dia tahu 

bahwa dia mampu mengambil haknya tanpa hal itu, maka dia telah bertahakum kepada 

thaghut secara sukarela dan dia masuk dalam macam orang yang ada dalam sebab nuzul 

ayat tadi. 
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 Dan siapa orangnya yang diajak kepada hukum Allah dan putusan kitab-Nya saat 

mudah menegakkannya dan memungkinkan menyelesaikannya bagi pertikaian dan 

mengakhirinya dalam persengketaan, baik yang dhalim atau yang didhalimi terus dia 

enggan dan menolak, maka ia tergolong orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

firmankan tentang mereka: 

# sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλ m; (# öθs9$ yès? 4’n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# ’ n<Î) uρ ÉΑθ ß™§�9 $# |M÷ƒ r& u‘ tÉ) Ï�≈ uΖßϑø9 $# tβρ ‘‰ÝÁ tƒ š�Ζtã # YŠρ ß‰ß¹ ∩∉⊇∪    

“Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah 

turunkan dan kepada hukum Rasul,” niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi 

(manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.”  (An Nisa: 61) 

Dan Dia Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

Ÿξsù y7În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ 4®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $ yϑŠÏù t�yfx© óΟ ßγ oΨ÷�t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰Åg s† þ’Îû öΝ ÎηÅ¡ à�Ρ r& % [ t̀�ym $ £ϑÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θßϑÏk= |¡ ç„uρ 

$ VϑŠÎ= ó¡ n@ ∩∉∈∪    

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu 

hakim dalam perkara yang mereka perselisihkannya kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam 

hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (An 

Nisa: 65)  

 Ini, sungguh sebagian orang-orang yang mempersempit masalah telah berlebih-

lebihan dalam mengingkari terhadap kaum muslimin yang awam, mereka mempersulitkan 

mereka dan membebankan kepada mereka apa yang tidak mereka mampu, sampai-sampai 

mereka mengingkari kaum awam itu atas sekedar tampilnya mereka di hadapan 

mahkamah-mahkamah ini atau di hadapan pemerintah (kafir) atau kepolisiannya dan pos 

pengaduannya walau untuk membela diri mereka sendiri saat mereka dicari, dan sebagian 

mereka mengharuskan kaum awam itu untuk menolak hadir dan lari (kabur), dan kalau 

tidak maka mereka itu kafir. 

 Dan sudah maklum bahwa hal itu tidak mampu dilakukan oleh setiap orang 

terutama dalam realita istidl’af (ketertindasan)… 

 Dan sesungguhnya manusia itu beragam kemampuannya dalam menanggung 

gangguan dan dlarurat (kondisi sulit). Bahkan para fuquha membolehkan dalam kondisi 

kelaparan bagi orang lemah dan manula apa yang tidak mereka bolehkan bagi selain 

mereka, dan mereka melapangkan bagi mereka itu dengan apa yang lebih lapang dari apa 

yang mereka bolehkan bagi orang kuat yang mampu lagi sehat. Dan sesungguhnya manusia 

itu beragam dalam batasan ikrah. Sesungguhnya bagi setiap kondisi dan tempat ada 

ungkapan (yang tepat baginya). 

 Dan oleh sebab itu sungguh telah mampu Ibrahim ‘alaihissalam yang menantang 

kaumnya dan tidak peduli dengan api mereka yang menyala-nyala dalam satu waktu 

padahal beliau itu sendirian, dan dalam kondisi lain beliau dan istrinya tertindas dan 

terpaksa (dlarurat) untuk memenuhi permintaan orang kafir saat minta Sarah didatangkan, 

bahkan Al Bukhari memastikan itu dalam kitab Al Ikrah, dan saya memaksudkan dengan 

hal itu hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 
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فأرسل إليه أن أرسل إيل ا  – أو جبار من اجلبابرة –هاجر إبراهيم بسارة ، دخل ا قرية فيها ملك من امللوك  "
اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فال تسلط علي  :، فأرسل ا ، فقام إليها ، فقامت تتوضأ وتصلي فقالت

 "الكافر ، فغط حىت ركض برجله 
“Ibrahim hijrah dengan Sarah, beliau masuk dengannya ke suatu negeri yang di sana ada seorang raja 

atau seorang diktaktor, si raja terus mengutus orang kepada Ibrahim (seraya menyuruh); “Datangkan 

wanita itu kepadaku.” Maka Ibrahim mengirimnya, terus ia menghampiri Sarah, maka Sarah 

berwudlu dan shalat terus berdo’a: Ya Allah, bila aku beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu, 

jangan kuasakan orang kafir itu terhadapku.” Maka si raja terus (tidur) ngorok sampai ia 

menghantamkan kakinya” 

Dan Al Bukhari membuat bab baginya dalam kitab Al Ikrah “Bab: Bila wanita 

dipaksa berzina, maka tidak ada had atasnya.” 

 Maka hal itu dinilai sebagai ikrah dan tidak ada celaan atas Ibrahim atau atas istrinya 

karena khalwat-nya bersama orang kafir itu, dikarenakan ia itu mukrahah (dipaksa), 

sebagaimana hal itu dituturkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam pendapat para ulama. 

Keduanya tidak dicela atau ditegur karena tidak kabur dan tidak seorangpun mengharuskan 

mereka untuk lari. Justru keduanya lebih tahu akan kondisi dan keadaan mereka pada saat 

itu. 

 Dan sudah maklum begitu juga bahwa tidak setiap tampil atau melapor terhadap 

orang-orang kafir atau mahkamah-mahkamah mereka atau kantor-kantor pengaduan 

mereka itu dianggap sebagai tahakum kepada thaghut atau sebagai kekafiran… 

 Di samping itu, sesungguhnya banyak dari tuduhan dan pengaduan bisa 

diselesaikan dan dibantah dengan sekedar melapor, datang (tampil) dan menghilangkan 

isykal, dan terkadang bisa diselesaikan dengan shulh (damai) atau yang lainnya berupa 

tahkim yang dibolehkan dan tidak termasuk sama sekali dalam tahakum mukaffir. Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman tentang shulh: 

 ßxù= ÷Á9 $# uρ ×�ö� yz   

“Dan shulh itu lebih baik.” (An Nisa: 128) 

Dan berfirman tentang najwa (membicarakan orang lain) yang boleh yang termasuk 

dikecualikan di antara manusia: 

 ÷ρ r& £x≈n= ô¹Î) š ÷t/ Ä¨$̈Ψ9 $#  

“atau mendamaikan di antara manusia.” (An Nisa: 114) 

Dan berfirman tentang peperangan dan perselisihan di antara kelompok-kelompok 

kaum muslimin: 

(#θßsÎ= ô¹r'sù $ yϑåκs] ÷�t/ ÉΑô‰yèø9 $$Î/ (# þθäÜ Å¡ ø%r& uρ  

“Maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berbuat adillah.” (Al Hujurat: 9) 

 Dan diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dan sahabat lainnya secara marfu’: 

 . وهو مروي عند أيب داود واحلاكم والبيهقي) الصلح جائز بني املسلمني(
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“Shulh itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin.” (Dan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 

Al Hakim dan Al Baihaqiy). 

 Dan Umar radliyallahu ‘anhu memerintahkan untuk mengembalikan pihak-pihak 

yang berselisih supaya mereka berdamai, oleh sebab itu para fuqaha menganjurkan bagi si 

qadli agar berupaya mendamaikan antara pihak-pihak yang berselisih (khushum) dalam 

semua pengaduan yang mana yang dituntut di dalamnya bukan dari hak-hak Allah, karena 

pengaduan-pengaduan dan kasus-kasus itu terbagi-bagi, ada yang merupakan hak Allah 

murni, ada yang hak manusia murni, dan ada yang tergabung kedua-duanya namun salah 

satunya lebih menonjol. Dan dalam hal itu ada rincian yang sudah terkenal dari sisi 

bolehnya shulh dan tanazul (pengguguran hak) dalam hak-hak manusia, dan tidak bolehnya 

hal itu dalam hak-hak Allah. Lihat A’lamul Muwaqqin I/107-108. 

 Dan shulh yang boleh adalah umum di antara manusia, dan bukan khusus antara 

suami istri, namun boleh di antara dua pihak yang berserikat, dua pihak yang berseteru, dan 

dua kelompok yang saling berselisih atau saling memerangi dan yang lainnya. 

Dan sebagaimana persengketaan di antara suami isteri adalah boleh diputuskan 

dengan shulh dan dua juru damai berijtihad di dalamnya, dengan cara salah satu pihak 

suami isteri menggugurkan sebagian haknya dalam rangka ishlah yang mana ia adalah lebih 

baik daripada berpisah dan bertengkar, maka begitu juga masalahnya dalam banyak 

persengketaan dan pengaduan, boleh diselesaikan dengan shulh dan saling merelakan dari 

kedua pihak, atau pengguguran sebagian mereka akan sesuatu dari hak-haknya. Jadi shulh 

adalah akad saling merelakan yang dibolehkan oleh syari’at dan tidak dibatasi, kecuali bila 

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. 

 Al Hafidz berkata dalam Fathul Bari pada hadits no 2961: (Dan shulh itu bermacam-

macam, shulh orang muslim dengan kafir, shulh antara suami istri, shulh antara kelompok 

pemberontak dengan pihak yang adil, shulh dalam ganti rugi luka seperti memaafkan 

dengan ganti harta, dan shulh untuk memutus pertengkaran bila terjadi upaya saling ingin 

memilki dalam harta milik (pribadi) atau dalam milik bersama seperti jalan raya…..) 

 Dan ini tergolong apa yang Allah lapangkan, dan ia bukan termasuk tasyri’ kufriy 

sama sekali, dan bukan pula tergolong al hukmu bi ghairi maa anzalallaah atau tahakum 

kepada thaghut. Al Faruq radliyallahu ‘anhu telah berkata:  

 . رواه البخاري )…إذا وسع اهللا فأوسعوا(

“Bila Allah melapangkan maka lapangkanlah” (HR Al Bukhari) 

 Dan sebagian orang tidak suka terhadap sikap memberikan kelapangan kepada 

hamba-hamba Allah, dan mereka menganggap bahwa kebenaran itu selalu bersama sikap 

tasydid (mempersempit), sedang orang-orang yang lebih dekat kepada hal itu adalah 

Khawarij; oleh karena itu pikiran mereka telah sempit dari memahami hal ini serta akal 

mereka lemah dari mencernanya sehingga mereka memprotes upaya shulh dan tahkim antara 

Mu’awiyah dengan Ali serta apa yang terjadi di kisah Al Hakamain. Maka mereka 

menganggapnya sebagai al hukmu bi ghairi maa anzalallah, terutama saat Ali mereka lihat 

telah menarik diri dalam rangka ishlah dari sebagian hal yang diprotes oleh Ahli Syam dalam 

kertas perdamaian seperti penamaan Amirul Mu’minin dan apa yang terjadi antara Abu 

Musa Al Asyariy dan ‘Amr Ibnul ‘Ash. Mereka (Khawarij) berkata: Kalian telah menjadikan 
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manusia sebagai hakim (pemutus): “Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. Dan di antara yang mana 

mereka didebat oleh Ibnu Abbas, dan yang dinisbatkan kepada Ali, beliau (Ibnu ‘Abbas) 

mengingatkan mereka dengan tanazul yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dalam Shulhul Hudaibiyyah… dan ia berkata: Allah berfirman dalam Kitab-Nya 

tentang laki-laki dengan istrinya: 

÷βÎ) uρ óΟçFø� Åz s−$ s) Ï© $ uΚÍκÈ] ÷�t/ (#θèWyèö/ $$ sù $ Vϑs3 ym ôÏiΒ  Ï& Î# ÷δ r& $ Vϑs3 ymuρ ôÏiΒ !$ yγ Î= ÷δ r& βÎ) !# y‰ƒ Ì�ãƒ $ [s≈ n=ô¹Î) È, Ïjùuθãƒ ª!$# !$ yϑåκs] øŠt/  

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru 

damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam 

itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu.” (An 

Nisa: 35) Apakah boleh hal itu perihal laki-laki dan istrinya dan tidak boleh dalam 

(menyelesaikan kasus) umat Muhammad…? atau “Apakah umat Muhammad adalah lebih besar 

(agung) darah dan kehormatannya daripada perempuan dan laki-laki?”.1 Maka sebagian mereka 

bangkit dan rujuk sedangkan yang lainnya tetap bersikeras, sebagaimana yang akan datang. 

 Asy Syathibiy berkata dalam Al I’tisham 2/264-265, saat beliau menjelaskan tanda-

tanda dan ciri khusus firqah-firqah ahlul bida’ wal ahwa: (Ciri khusus kedua adalah apa yang 

diingatkan oleh Firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

$ ¨Βr'sù tÏ%©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θè=è% Ô\ ÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®K uŠsù $ tΒ tµ t7≈t± s? çµ ÷ΖÏΒ  

“Adapun orang – orang yang dalam harinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti apa-

apa yang samar darinya….” (Ali ‘Imran: 7)  

Ayat ini menjelaskan bahwa ahlut zaigh (orang-orang sesat) itu mengikuti 

Mutasyabihatul Qur’an, sedang makna mutasyabih: Apa yang musykil maknanya dan belum 

dijelaskan maksdudnya, baik itu tergolong mutasyabih idlafiy, yaitu sesuatu yang dalam 

menjelaskan maknanya yang haqiqiy membutuhkan kepada dalil dari luar, meskipun 

sebenarnya lafadh itu jelas maknanya bagi yang dangkal pemahamannya, seperti 

berdalilnya orang-orang Khawarij untuk menggugurkan tahkim dengan firman-Nya: 

ÈβÎ) ãΝõ3 ß⇔ø9 $# āωÎ) ¬!  

“Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah.” (Yusuf: 40) 

Sesungguhnya dhahir ayat ini adalah shahih secara global (umum). Dan adapun 

secara rincian maka ia membutuhkan pada bayan (penjelasan). Dan itulah apa yang telah lalu 

dari uraian Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhuma, karena beliau menjelaskan bahwa keputusan 

itu milik Allah terkadang tanpa tahkim (dan terkadang dengan tahkim), karena 

sesungguhnya bila dia memerintahkan tahkim, maka keputusan dengan tahkim itu adalah 

keputusan Allah).” Selesai dengan sedikit ringkasan. 

 Dan di antara jenis tahkim yang disyari’atakn adalah shulh antara suami istri dan 

antara manusia secara umum dengan cara tanazul (menggugurkan hak atau sebagiannya) 

atau menunaikan sebagian apa yang menjadi kesepakatan damai dan yang lainnya. 

                                                 
1
 (Al Bidayah wan Nihayah 7/281) 
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 Dan di antara jenisnya juga adalah apa yang Allah leluasakan di dalamnya terhadap 

hakim atau imam atau panglima perang berapa pemberian pilihan dalam menyikapi ahlul 

harbi dan harta mereka bila negeri mereka ditaklukkan dengan kekerasan, antara membunuh 

orang-orang yang ikut perang atau menjadikannya sebagai budak atau membebaskan begitu 

saja atau meminta tebusan. 

 Dan di antaranya juga tahkim Sa’ad Ibnu Mu’adz dalam menyikapi Bani Quraidah 

tatkala mereka meminta putusannya, maka beliau menetapkan: Yang ikut berperang 

dibunuh dan anak-anak serta wanita dijadikan budak, kemudain Nabi berkata: 

  . واحلديث متفق عليه) لقد حكمت فيهم حبكم اهللا(
“Sungguh engkau telah memutuskan pada mereka dengan ketentuan Allah.” (Muttafaq ‘alaih) 

 Dan serupa dengannya adalah hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Al Imam 

Ahmad dan Muslim dalam Shahihnya serta yang lainnya tentang wasiat Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap para penglima pasukan, dan di dalamnya ada ucapan 

beliau: 

وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزهلم على حكم اهللا، فال تنزهلم على حكم اهللا ولكن أنزهلم على (
 ). حكمك، فإنك ال تدري أتصيب فيهم حكم اهللا أم ال

“(Dan bila kamu mengepung orang-orang yang ada di benteng dan mereka meminta engkau agar 

menempatkan mereka pada hukum Allah, maka jangan tempatkan (bawa) mereka pada hukum Allah, 

akan tetapi tempatkan (dudukan) mereka pada putusanmu, karena sesungguhnya kamu tidak 

mengetahui apakah kamu menepati hukum Allah atau tidak dalam (menghukumi) mereka)” 

 Beliau hanya mengatakan itu, karena macam putusan ini tergolong yang lapang bagi 

panglima atau hakim itu untuk memilih dan berijtihad di dalamnya antara banyak hal… 

 Dan tergolong tahkim dan shulh juga apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An 

Nasai dan Al Bukhariy dalam Al Adab Al Mufrad dari Abu Syuraih, sungguh tatkala ia 

datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama kaumnya, beliau shallallahu 

‘alaihi wa sallam mendengar mereka memberinya kun-yah dengan sebutan Abul Hakam, 

maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggilnya dan terus berkata: 

 )إن اهللا هو احلكم وإليه احلكم فلم تكىن بأيب احلكم ؟ ( 
“Sesungguhnya Allah-lah Sang Pemutus itu dan kepada-Nyalah putusan diserahkan, kenapa kamu 

dikun-yahi Abul Hakam? 

Maka ia berkata: Sesungguhnya kaumku bila berselisih dalam suatu hal mereka datang 

kepadaku, terus saya putuskan di antara mereka, dan kedua belah pihakpun rela, maka 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: Alangkah baiknya hal ini “kemudian beliau 

mengkun-yahinya dengan anaknya yang paling besar.” Dan ini ia lakukan pada jaman 

jahiliyyah1 sebelum masuk Islam, oleh sebab itu ia digolongkan dalam para hakim 

jahiliyyah…. namun demikian sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah 

menganggapnya bagus, dan seandainya itu tergolong al huku bi ghairi ma anzalallah, tentulah 

beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengingkarinya dan tidak mengangapnya baik sama 

                                                 
1
 Lihat Al Isti’ab milik Ibnu Abdil Barr 4/97, biografi Hani Ibnu Yazid Ibnu Nuhaik, dan lihat pula Thabaqah Ibnu Sa’ad 6/49. 
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sekali. Semua ini menunjukkan bahwa shulh itu boleh dan bahwa itu bukan termasuk 

tahakum kepada thaghut atau al hukmu bi ghairi ma anzalallah, meskipun yang menanganinya 

orang kafir yang disukai oleh kedua pihak selama tidak menghalalkan yang haram dan 

tidak mengharamkan yang halal. 

 Dan hal ini dikuatkan oleh firman-Nya ta’ala tentang shulh antara suami istri: 

÷βÎ) uρ óΟçFø� Åz s−$ s) Ï© $ uΚÍκÈ] ÷�t/ (#θèWyèö/ $$ sù $ Vϑs3 ym ôÏiΒ  Ï& Î# ÷δ r& $ Vϑs3 ymuρ ôÏiΒ !$ yγ Î= ÷δ r& βÎ) !# y‰ƒ Ì�ãƒ $ [s≈ n=ô¹Î) È, Ïjùuθãƒ ª!$# !$ yϑåκs] øŠt/  

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru 

damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam 

itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu.” (An 

Nisa: 35) 

Sedangkan sudah ma’lum bahwa si istri boleh memilih hakam (juru damai) yang dia percayai 

dari kalangan keluarganya, dan bahwa andai istri itu kitabiyyah (Yahudi atau Nasrani), dia 

boleh memilih hakam dari kalangan yang seagama dengannya. 

 Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Alu Asy Syaikh: (Adapun yang berkenaan 

dengan kasus-kasus yang selesai pada para qadly suku-suku, bila hal itu terjadi lewat jalan 

shulh dan shulh ini tidak mengandung tahlil yang haram atau tahrim yang halal, maka shulh 

tersebut adalah shahih, dan bila itu lewat jalan putusan maka itu tidak shahih, karena yang 

terkenal tentang kepala suku adalah kebodohan dan ketidakmengertian akan hukum-

hukum syari’at, sehingga tahakum kepada mereka adalah tergolong tahakum kepada 

thaghut). Fatawa wa Rasaail Asy Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim 12/292. 

 Maka diketahuilah dari ini semua bahwa tidak semua tampil di hadapan musuh-

musuh Allah atau mahkamah-mahkamahnya itu dianggap sebagai tahakum mukaffir. 

 Ini ditambah sesungguhnya bila orang itu terkadang tidak mau tampil hadir, atau 

lari tanpa ada dlarurat atau kepentingan yang mengharuskan, maka urusannya bisa menjadi 

lebih sulit dan sangsinya berlipat-lipat serta tuduhan batil pun menjadi semakin kuat 

atasnya, apalagi hukum (sanksi) mereka yang berkenaan dengan ketidakhadiran adalah 

lebih dahsyat dari keadaaan bila dia hadir, sedangkan orang muslim itu dituntut untuk 

menghindarkan dari dirinya mafsadah yang paling besar dari dua mafsadah dengan cara 

menanggung yang lebih ringan. Dan ini adalah bahasan yang besar yang memungkinkan 

adanya banyak takwil-takwil dan ijtihad-ijtihad. 

 Dan dalam menyelisihi hal ini adalah Allah-lah Yang Maha mengetahui akan 

pengaruhnya berupa tasydid (mempersulit) dan tadhyiq (mempersempit) terhadap hamba-

hamba Allah serta menjerumuskan mereka dalam haraj (kesulitan) yang telah Allah angkat 

dari mereka tanpa dlarurat. Ini bukan termasuk tahakum kepada thaghut, akan tetapi 

termasuk jenis menolak/menahan orang yang berupaya aniaya dan yang menyerobot serta 

membantah tuduhan sesuai kemampuan. 

  Dan di antara yang layak dijadikan hujjah di sini adalah kisah tampilnya Ja’far dan 

para sahabatnya yang hijarah ke Habasyah di hadapan An Najasyi sebelum keislamannya, 

serta pembelaan mereka akan diri mereka sesuai kemampuan saat datang dua utusan 

Quraisy meminta mereka, dan ketidakmenolakan seorangpun dari mereka untuk tampil 

atau merasa keberatan dari hal itu, serta ketidakadaan pengingkaran Nabi shallallahu ‘alaihi 
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wa sallam akan hal itu. Kisah ini disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wan 

Nihayah dari Ibnu Ishaq. Abu Nu’aim dalam Ad Dalaa-il dan Al Baihaqi dalam Ad Dalaa-il 

juga serta yang lainnya dengan sanad–sanad yang sebagiannya jayyid, sebagiannya shahih 

dan yang lainnya qawiy (kuat). Lihat 3/69 dan sesudahnya. Dan di dalamnya bahwa An 

Najasy memberikan jaminan keamanan buat mereka, membela mereka serta menolak 

menyerahkannya kepada Quraisy. 

 Dan boleh juga dalam hal ini juga berdalil dengan ucapan Yusuf ‘alaihissallam saat 

dituduh oleh istri Al ‘Aziz dengan ucapannya: 

 $ tΒ â !# t“y_ ôtΒ yŠ#u‘ r& y7Ï= ÷δ r'Î/ # ¹ þθß™ HωÎ) βr& zyfó¡ ç„ ÷ρ r& ëU# x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊄∈∪   

“Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain 

dipenjarakan atau (di hukum) dengan adzab yang pedih.” (Yusuf: 25) 

tΑ$ s% }‘Ïδ Í_ ø? yŠuρ≡ u‘ tã  Å¤ø� ¯Ρ 4 y‰Îγ x© uρ Ó‰Ïδ$x© ôÏiΒ !$ yγ Î= ÷δ r&   

“Yusuf berkata: “dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadnya).” Dan seorang saksi dari 

keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya...” (Yusuf: 26) 

Dan di dalamnya ada pembelaan Yusuf akan dirinya di antara kaum yang kafir serta 

kesaksian sebgaian mereka, pembelaan mereka terhadapnya dan pernyataan keberatan 

Yusuf dari tuduhan. 

 Lebih jelas dari itu apa yang beliau lakukan di dalam penjara saat: 

tΑ$ s%uρ “Ï% ©# Ï9 £sß …çµ ¯Ρ r& 8l$tΡ $ yϑßγ ÷ΨÏiΒ ’ÎΤö�à2øŒ$# y‰ΨÏã š�În/ u‘  

“Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua: 

“Terangkan keadaanku kepada tuanmu….” (Yusuf: 42) 

Kekafiran raja Mesir saat itu dan keberadaan dia memiliki Undang-Undang dan 

ajarannya yang menyalahi dienullah tidak mengahalanginya dari mengutus kepadanya 

seraya memberitahukan bahwa dia itu dizhalimi yang telah dijebloskan dalam penjara tanpa 

ada dosa, dengan harapan mengeluarkannya, mencabut kezhaliman darinya dan 

membebaskan dirinya dari tuduhan yang dengan sebabnya dia dimasukkan penjara…. Dan 

hal itu pula tidak menghalanginya dari upaya membela dirinya sendiri dan berupaya 

menampakkan bara’ah-nya saat dipintanya oleh si raja setelah itu, maka Yusuf berkata 

kepada utusan itu: 

ôì Å_ö‘$# 4’n< Î) š�În/ u‘ ã& ù# t↔ó¡ sù $ tΒ ãΑ$ t/ Íοuθó¡ ÏiΨ9 $#  ÉL≈ ©9 $# z÷è©Ü s% £åκu‰Ï‰÷ƒ r& 4 ¨βÎ) ’În1u‘ £Ïδ Ï‰øŠs3 Î/ ×ΛÎ= tæ ∩∈⊃∪    

“Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah 

melukai tangannya, sesungguhnya Tuhanku, Maha Mengetahui tipu daya mereka.” (Yusuf: 50) 

Inilah beliau mengadukan kezhaliman terhadap dirinya atau katakan ia 

menyebutkannya di hadapan raja yang kafir untuk menampakkan keterbebasannya; maka 

mana orang yang mempersempit masalah yang mengkafirkan awam kaum muslimin yang 

tertindas dari semua ini?? 
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 Semuanya adalah perbuatan Nabi yang ma’shum, dan yang selalu menjaga sisi 

tauhid dan kemurniannya yang merupakan inti apa yang diutus dengannya para Nabi 

seluruhnya, serta sepakat dakwah mereka atasnya sebagaimana yang ma’lum dalam 

dakwah anbiya dan mursalin. Tidak mungkin Yusuf menyalahi hal itu atau melanggarnya 

atau keluar dari millah ayah-ayahnya Ibrahim, Ishaq, Ya’qub meski sedikitpun…. 

bagaimana sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mensucikannya dan melindunginya 

dari yang dibawah itu, Dia Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

 y7Ï9≡ x‹Ÿ2 t∃Î�óÇuΖÏ9 çµ÷Ζtã u þθ�¡9 $# u !$ t± ósx� ø9 $# uρ 4 …çµ̄Ρ Î) ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã šÅÁ n= ø⇐ßϑø9 $# ∩⊄⊆∪    

“Demikianlah, agar kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian” kemudian Dia 

berfirman: “Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba–hamba kami yang terpilih.” (Yusuf: 24) 

 Maka nampaklah dari ini semua bahwa tidak ada dosa atas muwahid sama sekali 

dalam hal seperti ini. 

 Dan sesungguhnya tidak setiap ta’amul dengan kuffar, para thaghut, sipir-sipir 

penjara mereka, mesti tergolong tahakum kepada thaghut yang membatalkan tauhid. Dan 

tidak setiap melapor kepada mereka atau tampil di hadapan mereka, mesti sebagai hal itu. 

 Sesungguhnya tafshil (merinci) dalam hal ini adalah wajib dan penting. Di antara hal 

itu ada yang termasuk istinshar yang rincian hukumnya telah lalu, ada yang tergolong shulh 

dan engkau telah tahu ini boleh, dan ada yang tergolong menolak mafsadah dari diri (jiwa), 

atau menolak mafsadah yang paling tinggi dengan menanggung yang paling ringan, dan 

sesungguhnya itu termasuk masalah ijtihad. Di antaranya ada yang tergolong tahakum 

kepada mereka; namun wajib melihat macamnya, apakah ia tegolong tahakum thaghutiy 

mukaffir atau dalam hal-hal idariy (administrasi) yang telah Allah lapangkan di dalamnya 

sebagaimana yang akan datang. 

 Sebagaimana wajib melihat pada kondisi orang yang terjun dalam hal itu, apakah 

mukrah atau tidak, dan melihat takwil-takwilnya serta menimbang kondisi ketertindasan 

umat dan tidak adanya kekuasaan hukum Islam. 

 Inilah.... orang muslim setelah itu lebih mengetahui akan hal yang bermanfaat dan 

berbahaya terhadapnya dalam macam pelaporan-pelaporan itu yang tidak tergolong 

tahakum atau kecenderungan yang terlarang. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim 

dari Abu Hurairah secara marfu’:  

احرص على ما ينفعك، واستعن باهللا وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا كان كذا …(
 ).قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان  :لوكذا، ولكن ق

“Berupaya keraslah terhadap yang bermanfaat bagimu, minta pertolonganlah kepada Allah dan 

jangan lemah, dan bila sesutau menimpamu, maka jangan kamu katakan: Seandainya aku melakukan 

ini dan itu, tapi katakanlah: Ketentuan Allah dan apa yang Dia kehendaki maka Dia lakukan, karena 

sesungguhnya “sendainya” itu membuka amal syaitan). 

 Maka yang wajib atasnya adalah dia berijtihad dan mempertimbangkan segala 

urusan dengan takarannya tanpa aniaya dan melampaui batas, dan melihat terhadap 

mashlahat serta mempertimbangkan antara mafsadah-mafsadah, bila dia mengira bahwa 
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dalam pelaporannya atau tampilnya di hadapan mereka itu adalah pemberian kekuasaan 

terhadap musuh-musuh Allah atas agamanya atau pembebanan bencana terhadap dirinya 

yang tidak bisa dia tanggung, maka tidak selayaknya orang muslim menghinakan dirinya 

dan menyerahkannya kepada mereka dalam keadaan seperti ini, maka melarikan diri 

merupakan jalan selamat dalam banyak kondisi. Setiap muslim lebih mengetahui akan 

kondisinya, kasus-kasusnya dan darurat-daruratnya sehingga dia bisa mempertimbangkan 

mafsadah dan maslahat dalam kondisi yang dialaminya, karena setiap kondisi ada 

perkataan yang sesuai baginya, dan dia bisa menolak bahaya dari dirinya sesuai 

kemampuan hingga Allah menjadikan jalan keluar bagi umat ini. 

 Di dalam Shahih Al Bukhari (kitab Al Jihad Was Sair) “Bab apakah orang boleh 

menyerahkan diri menjadi tawanan? dan orang yang tidak menjadi tawanan” Beliau 

menyebutkan di dalamnya hadist pasukan Ashim Ibnu Tsabit Al Anshari, dan di dalamnya 

ada ijtihad para sahabat antara yang rela menjadi tawanan lagi mengikuti jaminan dan 

mitsaq orang-orang kafir dan yang tidak menjadi tawanan lagi menolak jaminan dan janji 

mereka hingga terbunuh…(3045) dan disyarah oleh Al Hafidz di dalam Al Maghazi (4066) 

 Dan di dalamnya juga dalam (Kitabul Iman) (Bab termasuk dien adalah lari dari 

fitnah) dan dia sebutkan di dalamnya hadits Abu Said Al Khudriy bahwa Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

 )ون خري مال املسلم غنم يتبع ا شعف اجلبال، ومواقع القطر، يفّر بدينه من الفنتيوشك أن يك(
“Hampir harta terbaik orang muslim adalah kambing-kambing yang dia ikuti di lereng-lereng gunung 

dan tempat-tempat turun hujan, dia lari dengannya dari fitnah.” (19). 

 

 

 

***** 
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( 2 4 )   

Tidak Membedakan Antara Mengikuti Aturan Administrasi 

(Tata Tertib) Dan Merujuk Kepadanya Dengan Merujuk 

Hukum Kepada Undang-Undang Kafir 

  

 

Termasuk kekeliruan yang tersebar juga adalah tidak membedakan antara 

mengikutii aturan administrasi (tata tertib) dan merujuk kepadanya dengan merujuk kepada 

Undang-Undang Kafir. 

 Sehingga sebagian ghulatul mukaffirah dan kaum jahil, mereka mengkafirkan setiap 

orang yang komitmen dengan perintah-perintah, tata tertib, atau peraturan kantor-kantor 

atau lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan dan aturan-aturan administrasinya, dan 

mereka menganggap hal itu termasuk Undang-Undang kafir, serta mereka tidak 

membedakan antara macam ini dari aturan-aturan administrasi dengan aturan muthlaq 

yang dijadikan para thaghut sebagai haq dusturiy (hak yang berdasarkan UUD) buat mereka 

dan kaki tangannya, dan mereka mempraktekkan (menggunakan)nya berdasarkan Undang-

Undang mereka dan menurut UUD mereka yang kafir. 

 Padahal sesungguhnya macam tasyri’ thaghutiy (hukum thaghut) yang mengeluarkan 

dari millah sebagaimana yang telah kami rinci di tempat lain dari tulisan kami adalah 

berbeda dengan tata tertib yang dibuat dan disepakati untuk mengikat urusan para pegawai 

atau para pekerja dan (untuk) menjaga hak-hak kerja mereka, menghitung mereka, waktu-

waktu kerja mereka dan liburannya, atau pengaturan urusan barang dagangan dan toko dan 

pengaturan urusan perniagaan, transportasi, perjalanan, post, safar dan pengaturan tata kota 

dan hal lainnya yang Allah izinkan bagi manusia untuk meletakkannya, dan Dia 

membolehkan bagi mereka untuk mengaturnya dan menetapkannya serta Dia melapangkan 

ijtihad di dalamnya berupa hal-hal yang tergolong pengaturan administrasi, ijtihad dan 

maslahat-maslahat mursalah yang Dia biarkan bagi manusia untuk mengatur urusan–urusan 

mereka dengannya. Dan dimasukan dalam bab ini sanksi-sanksi ta’zir yang dibiarkan bagi si 

qadli atau si hakim menentukannya dalam hal yang tidak ada batasan di dalamnya, dan 

tidak ada kaitan bagi itu semua dengan tasyri’ (penetapan hukum) yang menggantikan 

huduud Allah dan hukum–hukum-Nya yang tauqifiyyah, atau (yang) menghalalkan yang 

haram dan mengharamkan yang halal di dalamnya, termasuk seandainya dalam andhimah 

idariyyah (aturan-aturan administrasi/tata tertib) itu terdapat sebagian maksiat dan 

penyimpangan terhadap syari’at, seperti pengharusan para pegawai untuk memakai 

seragam tertentu yang di dalamnya terkandung penyerupaan terhadap pakaian kuffar, atau 

pengharusan mereka untuk mencukur jenggot atau penetapan penyimpangan harta dan 

sanksi–sanksi ta’zir yang dhalim atau aniaya, atau bahwa dalam tata tertib itu ada 

kedhaliman, pilih kasih dan pengedepanan bagi orang–orang kaya dan bangsawan terhadap 

al fuqara (orang–orang faqir), atau keberadaannya terkena asap kesukuan yang jahiliyyah 

dan kedaerahan serta kebangsaan, dan hal–hal haram lainya yang tidak halal pengharusan 

manusia terhadapnya atau menjadikannya sebagai aturan. 
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 Ini semuanya walaupun terdapat kebathilan dan maksiat di dalamnya, namun ia 

tidak ada kaitannya dengan tasyri’ thaghutiy yang kafir yang mana orang yang membuatnya, 

pembelanya, orang yang tawalliy terhadapnya serta yang tahakum kepadanya dengan 

keinginan sendiri dikafirkan. Dan keberadaan aturan administrasi itu ditulis dan disusun 

tidaklah merubah sedikitpun dari hakikatnya, karena perintah melakukan maksiat secara 

tertulis adalah sama seperti perintah melakukannya secara lisan, dan sekedar penulisannya 

tidaklah menjadikannya sebagai tasyri’ thaghut. 

 Justru hukum asal pada al andhimah al idariyyah adalah mubah, dan termasuk urusan 

dunia yang mana syari’at meninggalkan bagi kita untuk mengaturnya. Namun yang dicela 

darinya hanyalah yang menyandang penyelisihan terhadap syari’at atau perintah untuk 

maksiat, oleh sebab itu hal yang seperti itu maka hukum asal di dalamnya adalah tidak ada 

taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, akan tetapi ketaatan yang harus itu 

hanyalah dalam hal ma’ruf… 

 Berbeda dengan tasyri’ kufriy yang umum mana para thaghut menjadikan hal itu 

sebagai haq bagi mereka dalam setiap permasalahan dan mereka tidak mengecualikan dari 

hal itu, halal atau haram atau hudud atau hal lainnya… maka hal ini dicela seluruhnya baik 

yang bertentangan dengan syari’at maupun yang selaras, karena orang yang membuatnya 

saat membuatnya tidaklah memperhatikan keselarasannya dengan syari’at, bahkan tidak 

memperhatikan di awal dan di akhir kecuali keselarasannya dengan dustur (UUD) dan 

keinginan para pembuat hukum. 

 Sehingga mesti membedakan antara kedua macam ini, dan tidak takfir dalam macam 

pertama kecuali bila maksiat itu dihalalkan di dalamnya. Sesungguhnya saya telah melihat 

orang-orang yang tidak membedakan antara keduanya sehingga mereka memperlakukan 

ahli maksiat kaum muslimin, bahkan sebagian orang-orang baik dan shalih di antara mereka 

dengan perlakuan sebagai para thaghut yang membuat Undang-Undang. 

 Asy Syinqithiy berkata dalam Adlwaul Bayan 4/82: (Tanbih: Ketahuilah 

sesungguhnya wajib merinci antara undang–undang buatan (hukum positif) yang mana 

pemberlakuannya menyebabkan kekafiran terhadap Dzat Pencipta langit dan bumi dengan 

aturan yang tidak menyebabkan itu. Dan penjelasan hal itu adalah: Sesungguhnya nidlam 

(aturan) itu ada dua: Idariy (administrasi) dan syar’i: 

 *Adapun Idariy yang dimaksudkan dengannya pengaturan urusan dan 

penertibannya dalam bentuk yang tidak menyalahi syari’at, maka ia tidak dilarang, dan 

tidak ada yang menyelisihi di dalamnya dari kalangan para sahabat dan yang sesudahnya. 

Dan Umar radliyallahu ‘anhu sendiri telah melakukan banyak hal dari itu yang tidak pernah 

ada pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti mencatat nama-nama para tentara 

di dalam daftar dalam rangka penertiban dan mengetahui siapa yang absent dan siapa yang 

hadir, padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah melakukan hal itu dan beliau 

tidak mengetahui keabsenan Ka’ab Ibnu Malik dari perang Tabuk kecuali setelah beliau 

shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Tabuk. Dan seperti pembeliannya yaitu Umar radliyallahu 

‘anhu terhadap rumah Shafwan Ibnu Umayyah dan dijadikannya sebagai penjara di Mekkah 

Al Mukarramah, padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakar1 tidak pernah 

                                                 
1
 Adapun bila penjara dibuat sebagai sanksi yang bersifat undang-undang yang menggantikan huduud dan sanksi–sanksi syariy, maka ia 

telah menjadi bagian dari undang–undang thaghut yang kafir sebagaimana ia realita hari ini, dan bukan tergolong tata tertib dan 
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membuat penjara. Hal–hal administrasi yang dibuat dengan bentuk tidak menyelisihi 

syari’at ini adalah tidak apa–apa seperti penertiban urusan para pegawai dan pengaturan 

shift kerja, maka macam ini dari qawaid syari’at berupa memperhatikan mashlahat-maslahat 

umum. 

*Adapun Syar’iy yang menyelisihi aturan Sang Pencipta langit dan bumi, maka 

memberlakukannya adalah kekafiran terhadap Pencipta langit dan bumi...) kemudian beliau 

langsung berbicara tentang macam ini. 

 Dan syahid darinya adalah bahwa aturan yang tergolong tandhimat idariyyah 

(peraturan administrasi/tata tertib) sedang ia itu mudah lagi tidak ada maksiat dan tidak 

penyelisihan, maka ia tergolong apa yang diijmakan para sahabat atasnya adalah apa yang 

dinamakan sebagian ulama dalam kitab-kitab fiqh dan Al Ushul dengan nama Al Mashalih 

Al Mursalah. Bila di dalamnya terdapat penyelisihan yang tidak sampai pada istihlal yang 

haram, maka sesungguhnya ia meskipun tandhim yang menyelisihi syari’at, namun bukan 

tergolong macam tasyri’ thaghutiy, karena tidak setiap penyelisihan terhadap syari’at 

dianggap kekafiran, akan tetapi di antara hal itu ada yang merupakan maksiat dan ada yang 

merupakan kekafiran. 

 Tidak membedakan antara kedua macam ini adalah biang ketergelinciran yang 

mendorong sebagian orang untuk mengkafirkan setiap orang yang mengamalkan akad 

sewa-menyewa dan yang lainnya berupa jual beli, atau orang yang komitmen dengan 

potongan harga ongkos transportasi atau harga barang komoditi, di mana mereka 

mengklaim bahwa tas’ir (penetapan harga) adalah tasyri’ (hukum) thaghut yang kafir yang 

tidak boleh diamalkan. 

 Dan di antara keanehan yang paling aneh adalah apa yang telah saya dengar dari 

sebagian mereka bahwa mereka mengkafirkan orang yang komitmen dengan harga karcis 

transportasi dan mereka mengharuskannya agar membayar ongkos transportasi dengan 

selain harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan kalau tidak maka ia jatuh dalam 

kekafiran!!! 

 Padahal sesungguhnya penentuan harga, meskipun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

telah enggan dan menolaknya sebagaimana dalam hadits Anas, berkata: 

إن اهللا هو ( :يا رسول اهللا لو سّعرت، فقال  :غال السعر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا(
 )وإين ألرجو أن ألقى اهللا وال يطلبين أحد مبظلمة ظلمتها إياه يف دم وال مال.  عرالقابض الباسط الرازق املس

(Harga melambung pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka para sahabat berkata: 

Wahai Rasulullah seandainya engkau tentukan harga.” Maka beliau berkata: Sesungguhnya Allah 

adalah Sang Penggenggam lagi Pembentang juga Pemberi rizqi lagi Penentu harga… dan 

sesungguhnya aku mengharap bertemu Allah sedangkan tidak seorangpun menuntut saya dengan 

kedhaliman yang saya lakukan terhadapnya berkenaan dengan darah dan harta).1 

                                                                                                                                                         
pengaturan administrasi, dimana dulu penjara digunakan untuk mencekal, tauqif, ta’zir dan yang serupa dengannya saja dan bukan sebagai 

pengganti hudud dan sanksi-sanksi syar’iy. 
1
 HR. Al Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan kecuali An Nasai dan dishahihkan At Tirmidzi dan Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Isnadnya sesuai 

syarat Muslim. 
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 Akan tetapi ia bukan kekafiran yang mengeluarkan dari millah, namun paling jauh ia 

dikatakan di dalamnya bahwa ia adalah kedaliman atau pintu menuju kezhaliman, 

sebagaimana ia nampak dari alasan yang dilontarkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam saat 

meninggalkan penetapan harga, yaitu bahwa ia mengharapkan dengan hal itu agar tidak 

seorangpun tidak menuntut beliau dengan tuntutan hak pada darah atau harta, dan beliau 

sama sekali tidak menyinggung penyebaran syirik atau hak Allah, sedangkan Allah Yang 

Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana bila mengancam atas suatu kekeliruan atau men-

tanfir dan men-tahdzir dari suatu perbuatan dalam Kitab-Nya atau lewat Rasul-Nya 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, (maka mesti Dia menyebutkan hal maksimal yang dikhawatirkan 

atas pelakunya)1 

 Seandainya penetapan harga (tas’iir) itu tergolong jenis tasyri’ kufriy atau syirkiy, atau 

termasuk jalan ke sana, tentulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan hal itu dan 

tentu keras pengingkarannya terhadap syirik atau jalan-jalan yang bisa menghantarkan ke 

sana, saat dipinta darinya suatu yang mengurus ke sana, sebagaimana dalam hadits Abu 

Waqid Al Lattsiy bahwa sebagian sahabat yang baru masuk Islam menyaksikan orang–

orang musyrik duduk–duduk di sekitar Dzatu Anwath milik mereka, maka mereka meminta 

dari beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam agar menjadikan bagi mereka satu pohon yang mana 

mereka ber-tabarruk dengannya dengan cara menggantungkan senjata–senjata mereka 

dengan izinnya, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata seraya mengingkari 

mereka atas permintaanya (yang) tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam suatu dari 

perbuatan mereka, yaitu penggantungan senjata-senjata mereka di pohon tertentu yang bisa 

menjadi jalan yang menghantarkan kepada syirik, beliau berkata:  

… اجعل لنا إهلا  كما هلم آهلة  :اهللا أكرب، إا السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى(
 )احلديث

(Allahu Akbar, sesungguhnya ia adalah tuntunan, kalian telah mengatakan demi Dzat yang jiwaku 

ada di Tangannya seperti apa yang dikatakan Bani Israil tarhadap Musa: Jadikanlah bagi kami Tuhan-

Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan....)2 

 Perhatikanlah ucapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mubalaghah-nya dalam 

pengingkaran, padahal sesungguhnya mereka meminta penyerupaan dalam suatu cabang 

dari cabang–cabang yang bisa menghantarkan kepada kemusyrikan, dan mereka tidak 

meminta syirik yang nyata tentunya, karena mereka mengetahui sebelum masuk Islam 

bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memeranginya dan tidak mengizinkannya, dan 

keislaman mereka serta bai’atnya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak lain adalah 

untuk meninggalkan syirik itu, maka bagaimana masuk akal mereka memintanya terang-

terangan sebagaimana yang diklaim sebagian orang!! 

 Dan tatkala seorang laki-laki berkata kepada beliau: “ Maa Syaa Allahu Wa syi-ta.” 

Maka beliau berkata:  

 )أجعلتين هللا نداً؟  ما شاء اهللا وحده(

                                                 
1
  Lihat Ash Sharimul Maslul hal.44 

2
 HR. Al Imam Ahmad dan At Tirmidzi berkata: Hasan shahih. Al Hakim 4/455 dan berkata: shahih beserta disetujui Adz Dzahabiy, dan telah 

lalu. 
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(Apakah kamu menjadikanku tandingan bagi Allah? atas kehendak Allah saja).1 

 Dan dalam Shahih Muslim dari Hadits ‘Addiy Ibnu Hatim bahwa beliau shallallahu 

‘alaihi wa sallam mendengar seorang laki-laki berceramah seraya mengatakan: “Siapa yang 

mentaati Allah dan Rasul-Nya maka dia telah lurus, dan siapa durhaka kepada keduanya 

maka dia telah sesat.”  Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

 )بئس اخلطيب أنت، قل ومن يعص اهللا ورسوله(
“Sejelek–sejeleknya penceramah adalah kamu, katakanlah: dan siapa yang durhaka kepada Allah dan 

Rasul-Nya)2 

 Perhatikanlah pengingkaran beliau dalam hal seperti ini dan yang lainnya yang 

bukan tergolong syirik akbar, akan tetapi tatkala beliau khawatir hal itu menjadi jalan yang 

menghantarkan kepadanya maka sangat keras pelarangannya dan beliau perkeras dalam 

pengingkarannya, keberadaannya adalah keberadaan segala yang berkaitan atau 

berhubungan dengan ashlul-ushul yang karenanya Allah mengutus para Nabi semuanya, 

yaitu perealisasian tauhid dan pengguguran apa yang menggugurkannya berupa syirik dan 

tandid serta jalan–jalannya yang menghantarkan ke sana. 

 Adapun dalam tas’iir, maka sesungguhnya suatu yang paling dikhawatirkan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah adanya tuntutan seseorang karena kezhaliman, yaitu suatu 

yang berkaitan dengan hak manusia dan urusan dunia mereka, dan ia bukan tergolong hak 

khusus Allah Subhanahu berupa bab-bab tasyri’, tahlil dan tahrim. 

 Dan oleh sebab itu diriwayatkan dari Malik bahwa beliau membolehkan bagi imamul 

muslimin menetapkan harga demi mashlahat, sedangkan sebagian ulama Syafi’iyyah 

membolehkannya saat harga melambung, dan Al Jumhur melarangnya. 

 Dan Syaikhul Islam memutuskan dalam Al Fatawa 28/56 perselisihan ulama dalam 

tas’iir dan alasannya. 

 Kemudian berkata hal (57): (maka ini adalah hal yang di perselisihkan ulama; dan 

adapun apabila manusia menolak menjual apa yang mesti mereka jual, maka di sini mereka 

diperintahkan untuk melakukan yang wajib dan mereka diberi sangsi karena 

meninggalkannya, dan begitu juga orang yang wajib atasnya menjual dengan harga standar, 

terus dia menolak menjualnya kecuali dengan harga lebih mahal, maka di sini dia 

diperintahkan apa yang menjadi kewajibannya dan diberi sangsi atas meninggalkannya 

tanpa ragu. 

 Dan orang yang melarang tas’iir secara muthlaq seraya berdalil dengan sabda Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam: (sesungguhnya Allah-lah Yang Menentukan harga, yang Menahan 

(rizki) lagi Yang Melapangkan….) adalah telah keliru, karena ini adalah kasus tertentu lagi 

bukan lafadh yang umum) (Dar Ibnu Hazm) 

Dua catatan: 

 Kami telah buktikan dan telah kami uraikan di tempat lain pada konteks celaan kami 

terhadap Undang-Undang buatan, dan bara’ah kami dari para pembuatnya; ucapan sebagian 

                                                 
1
 HR. Ahmad, Ibnu Majah dan An Nasai dalam ‘Amalul Yaum Wallailah. 

2
 HR. Ahmad, Abu Dawud dan An Nasai. 
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orang-orang zaman ini: “UUD bagi kami –dia maksudkan menurut para pemerintah hari 

ini– bukanlah yang dikedepankan terhadap Al Kitab dan As Sunnah akan tetapi hukum-

hukum cabang, dengan apa yang ada di dalamnya berupa kaidah-kaidah lalu lintas, 

Undang-Undang pedagang kaki lima, aturan-aturan tempat-tempat kesehatan dan yang 

lainnya, bahkan ‘urf yang berlandaskan dari adat-adat dan budaya-budaya yang berubah-

rubah di masyarakat). Selesai dari Haddul Islam Wa Haqiqatul Iman hal: 377 

 Dan ini tidak berarti selamanya bahwa kami mengkafirkan orang yang komitmen 

dengan Undang-Undang lalu lintas atau UU pedagang kaki lima dan peraturan tempat-

tempat kesehatan dan yang lainnya, sama saja baik komitmen itu atas dasar takut dari 

pelanggaran dan sangsi-sangsi dan pengamalan akan kaidah-kaidah “menolak kerusakan 

tertinggi dari dua kerusakan dengan menanggung yang paling ringan” atau atas dasar keyakinan 

penerimaan bahwa hal itu tergolong Undang-Undang dan aturan-aturan administrasi yang 

lapang ijtihad di dalamnya. 

 Tidak, ma’adzallah (kami berlindung kepada Allah) dari melakukan hal itu, justru ini 

tergolong ghuluw yang mana kami berlepas diri kepada Allah darinya, dan kami 

menyalahkan orang yang mengatakannya bila atas dasar ijtihad, dan kami 

membid’ahkannya bila itu berasal dari ushul yang rusak yang sejalan dengan ushul 

Khawarij. 

 Sehingga wajib membedakan antara ucapan kami yang berkenaan celaan terhadap 

Undang-Undang buatan dan pengkafiran para pembuatnya dari kalangan para thaghut, 

anshar mereka dan orang-orang yang imtina’ dengan Undang-Undang itu dari kalangan 

pengikut mereka, dengan rincian yang wajib saat berbicara tentang umumnya manusia yang 

tertindas dengan kekuasaan para thaghut itu. Dan rincian yang wajib tentang macam 

ketaatan yang muncul dari mereka terhadap para thaghut itu atau ketidakmenyimpangan 

terhadap Undang-Undang itu atas dasar takut dan istidl’af atau ikrah atau takwil. Rincian 

dalam hal itu semua adalah penting tergantung perbedaan tujuan, keadaan dan 

pentakwilan, serta tergantung macam taat, apakah ia taat dalam hal ma’ruf atau dalam 

maksiat atau dalam kekafiran 

 Dan tidak mengabaikan rincian dalam musykilat (permasalahan pelik) seperti ini dan 

tidak melontarkan ucapan semaunya di dalamnya serta tidak langsung terjun melakukan 

takfir tanpa rincian kecuali orang jahil lagi tergesa-gesa yang belum mencium bau harum 

ilmu dan wara’. 

 Dan termasuk jenis itu apa yang diklaim sebagian kaum yang ghuluw, berupa 

kontradiksi kami tatkala ia melihat celaan kami pada banyak tempat terhadap UU dan takfir 

para pembuatnya; termasuk UU yang mereka buat berdasarkan UUD dan ia terkadang 

selaras dengan syari’at, karena mereka saat membuatnya tidaklah memperhatikan dan 

meninjau keselarasannya dengan syari’at, namun mereka dalam pembuatan UU itu berpijak 

kepada Undang-Undang buatan dan UUD serta keinginan para thaghut mereka, dan dari 

balik kekuasaan Legislatif yang muthlaq yang diberikan UUD terhadap mereka serta mereka 

sepakati atasnya. 

 Kemudian ia membaca sikap kami tidak mengkafirkan orang yang merujuk kepada 

Undang-Undang macam ini atau mengikutinya atau mengajukan kepadanya secara pastinya 

seraya mentakwil bahwa ia itu hukum syari’at karena secara dhahir sejalan dengan syari’at. 
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 Rincian ini tidak menyenangkan orang-orang yang ghuluw itu, sehingga mereka 

menganggapnya kontradiksi, padahal pintu takwil di sini adalah dhahir, dan tidak 

ditelantarkan kecuali oleh orang yang ngawur lagi menggadaikan diennya lagi tidak 

mempedulikan akan bahaya hukum-hukum takfir. Minimal status takfir di sini adalah takfir 

dengan sesuatu yang muhtamal, atau takfir dengan ilzam, dan telah lalu pengingatan 

terhadapnya. 

 Dan kami bagaimanapun keadaannya, tidak peduli dengan ocehan orang-orang yang 

ghuluw itu dan yang lainnya tentang kami, dan vonis kontradiksi dan takfir mereka 

terhadap kami, serta kami tidak terusik dengan sikap gaduh mereka, selama rincian ini 

sejalan dengan dienullah. Kami tidaklah mencari atau mengemis ridla mereka atau ridla 

selain mereka dari kalangan ahlul bid’ah seharipun, namun tujuan kami hanyalah ridla 

Allah tabaraka wa ta’ala. 

Kami memohon taufiq dan pelurusan dari Allah terhadap hal itu. 

 

 

 

***** 
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( 2 5 )   

Tidak Membedakan Antara Al Hukmu Bi Ghairi Maa Anzalallah 

Dengan Sekedar Meninggalkan Sebagian Hukum Allah Sesekali 

Pada Kasus Tertentu Sebagai Maksiat 

 

 

Termasuk kekeliruan takfir juga adalah tidak membedakan antara al hukmu bi ghairi 

maa anzalallah dengan makna at tasyri’ at tatabdili ath thaghutiy al mukaffir, dengan sekedar 

meninggalkan al hukmu bimaa anzalallah sesekali dalam kasus tertentu tanpa tawalliy seperti 

aniaya dalam memutuskan. 

Andaikata pencampurbauran ini berhenti sebagaimana yang telah saya lihat dalam 

mushannafat sebagian orang-orang baik dari kalangan ahlul ‘ashr, di atas penganggapan salah 

setiap orang yang menyelisihi dalam hal itu dan membedakan antara kedua macam itu dari 

kalangan kedua generasi dahulu dan generasi kemudian, mulai dari semenjak dari sebagian 

salaf yang mana ungkapan “kufrun duna kufrin” dinisbatkan kepada mereka dalam pelabelan 

kedhaliman dalam putusan atau meninggalkan sebagian hukmullah sesekali dalam kasus 

tertentu karena hawa nafsu atau maksiat atau syahwat, dan bukan karena istibdal tasyri’ 

(penggantian hukum) dan tahakum kepada thaghut, sampai kepada setiap orang yang 

mengikuti mereka atas hal itu dari kalangan orang yang berbicara tentang materi ini dari 

kalangan generasi awal dan generasi kemudian, saya katakan: Andaikata hal ini berhenti 

pada penganggapan keliru mereka semuanya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang 

baik padahal mereka itu tergesa-gesa dan menuduh sebagian orang-orang yang menyelisihi 

mereka dari kalangan mutaakhirin dengan tuduhan Irja’ dengan sebab apa yang mereka 

jabarkan berupa rincian  dan pembatasan dengan istihlal dalam bab ini tentulah masalahnya 

tidak terlalu parah.  

Akan tetapi saya melihat orang-orang yang ngawur telah mengkafirkan dengan hal 

itu setiap orang yang menyimpang dalam putusan dan vonis pada khushumat (pertengkaran) 

sesekali mereka kekerabatan atau syahwat. Meskipun ia multazim dengan hukum-hukum 

syari’at lahir batin lagi tidak berhakim kepada ajaran hukum lainnya dan tidak menganut 

selainnya... kemudian mereka tidak berhenti di situ... namun mereka malah serabutan dalam 

memuthlaqan hal itu sampai mengkafirkan orang dalam putusannya pada perselisihan 

keluarganya, istri-istrinya dan anak-anaknya bila ia cenderung kepada sebagian mereka dan 

tidak adil di antara mereka. Mereka menjadikan orang itu dengan hal tersebut sebagai orang 

yang memutuskan dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kemudian 

mereka mencantumkan dalam macam tabdiliy tasyri’ thaghuty mukaffir, dan mereka berkata: 

“Bukankah ia pengayom yang bertanggung jawab terhadap bawahannya?” Seolah-olah dia 

menurut mereka telah menjadi dengan hal itu seperti penguasa umum di tengah rakyatnya, 

terus mereka mencantumkannya di bawah keumuman lafadh ayat yang mulia: 

tΒuρ óΟ©9 Ο ä3 øt s† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβρ ã�Ï�≈ s3 ø9 $# ∩⊆⊆∪    

“Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan maka merekalah orang-

orang kafir” (Al Maidah: 44) 
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Dan yang benar adalah bahwa sekedar meninggalkan sesuatu dari hukum Allah 

sebagai bentuk maksiat dalam suatu kasus sesekali dalam bentuk pergantian hukum maka 

bukan pula dalam bentuk dalam penetapan Undang-Undang dan juga bukan bentuk 

pengaduan hukum kepada para thaghut meskipun ia masuk dalam keumuman lafadh ayat 

tadi dan dhahirnya akan tetapi ayat tersebut bukan nash di dalamnya. Dan itu nampak jelas 

dari sebab turunnya yang menjabarkan maksud dari ayat itu. Sesungguhnya ia adalah satu 

ayat dari sekian ayat yang berbicara tentang kuffar dari kalangan Ahli Kitab oleh sebab itu 

Al Bara’ ibnu ‘azib berkata dalam haditsnya yang mana beliau sebutkan di dalamnya sebab 

nuzulnya: “(Tentang orang-orang kafir semuanya) yaitu sesungguhnya ia membicarakan al 

kufrul akbar yang mengeluarkan dari millah.” 

Dan itu dalam Shahih Muslim tentang kisah perajaman Si Yahudi, dan di dalamnya 

ada penjelasan kaifiyyah episode masalah al hukmu bi ghairi maa anzalallah yang terjadi pada 

mereka: Saat pertama kali berkata orang ‘alim mereka tatkala ditanya Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam tentang had zina dalam kitab mereka: “Kami mendapatkannya rajam, akan tetapi 

itu banyak terjadi di kalangan pembesar kami maka kami bila mendapati pembesar maka 

kami membiarkannya dan bila kami mendapaati orang lemah maka kami tegakkan had 

atasnya”. sampai disinilah perbuatan jahat mereka. Yaitu meninggalkan hukum Allah dalam 

sebagian kasus sesekali. Padahal inti dalam pemutusan hukum di tengah mereka adalah 

pemutusan dengan Kitabullah dan jama’ah ini pada dasarnya yang kosong dari istihlal 

adalah salah satu dosa besar atau (kufrun dan kufrin). 

Di kala disebutkan al hukmu bighairi maa anzallah dan dimaksudkan dengannya 

gambaran ini, maka engkau melihat para ulama terdahulu mensyaratkan untuk takfir di 

dalamnya syarat istihlal, dan bila orang yang berdalil dengan ayat ini berdalil atas macam 

ini, maka mereka mentakwil kekafiran di dalamnya terhadap kufur ashghar yang tidak 

mengeluarkan dari millah sebagaimana ia masyhur pada ungkapan-ungkapan mereka 

dalam bantahan terhadap Khawarij dan yang lainnya (bukan kekafiran yang mereka yakini) 

(bukan seperti orang yang kafir terhadap Allah, malaikat-Nya dan Rasul-rasul-Nya) dan 

(kufrun duna kufrin). 

Dan dengan mengetahui ini, hilanglah isykal yang dianggap sulit oleh sebagian 

dalam ungkapan-ungkapan para pendahulu yang mana mereka menggabungkan di 

dalamnya al hukmu bighairi maa anzalallah bersama dosa-dosa yang tidak mengkafirkan. 

Karena sesungguhnya dalam keadaan seperti ini mereka memaksudkan secara pasti macam 

ini, karena ia adalah macam yang ma’ruf lagi terkenal di tengah mereka. 

Kemudian perhatikan ucapan orang dalam mereka setelah itu, dalam hadits di atas: 

(Kami berkata; mari kita sepakat atas suatu yang kita tegakkan atas bangsawan dan orang 

rendahan, kami jadikan tahmim (coreng wajah) dan dera sebagai pengganti rajam...) hadits 

28/1700 Kitabul Hudud. 

Di sinilah mereka menerapkan syari’at, bersatu padu dan sepakat atas aturan dan 

hukum selain apa yang telah Allah turunkan (mereka memutuskan dengan selain apa yang 

Allah turunkan), dan berhakim kepada thaghut sehingga mereka kafir, walaupun itu dalam 

satu kasus atau satu had. 

Sungguh si Yahudi yang dirajam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah itu dalam 

kejadian ini telah divonis oleh orang-orang Yahudi dengan hukum pengganti yang 
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ditetapkan dan disepakati para pendahulu mereka, yaitu dera dan tahmim maka Allah ta’ala 

mengingkari mereka atas hal itu dan berfirman dalam dalam ayat-ayat yang turun dalam hal 

ini: 

 tΒuρ óΟ©9 Ο ä3 øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβρ ã�Ï�≈ s3 ø9 $# ∩⊆⊆∪    

“ Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah 

orang-orang kafir.” (Al Maidah: 44) 

“......orang-orang dhalim” (Al Maidah: 45) 

“.......orang-orang fasiq” (Al Maidah: 47) 

Al Barra berkata: tentang orang-orang kafir semuanya” 

Ini sebab turunnya, dan inilah manath (tempat penerapan) ayat yang mengkafirkan 

yang tidak disebutkan bersamanya istihlal atau juhud, ya kecuali dalam rangka penambahan 

kekafiran bukan sebagai batasan dan syarat untuk takfir. 

 Sungguh telah tergelincir dalam hal ini dan telah ngawur di dalamnya dua 

kelompok, antara ifrath dengan tafrith. 

1. Satu kelompok tafrith, di antara mereka Murjiatul ‘Ashr (Neo Murjiah) dan Jahmiyyah 

masa kini, mereka mentakwil kufur akbar yang disebutkan dalam ayat kepada kufur 

ashghar dalam manath ayat yang sebenarnya dan yang serupa serta yang sama dengannya, 

juga dalam selain manath-nya. 

2. Dan kelompok lain ghuluw dan ifrath, dimana mereka membiarkannya pada asalnya 

(kufur akbar) di manath-nya dan di selain manath-nya juga. Generasi mereka pertama 

adalah Khawarij Muhakkimah yang mengklaim bahwa Utsman, Ali, Muawiyyah dan 

yang lainnya telah mendhalimi dan memutuskan dengan selain apa yang telah Allah 

turunkan maka mereka menjadi kafir. Dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang 

telah kami sebutkan menerapkannya pada putusan seseorang di tengah keluarganya dan 

anak-anaknya, padahal ini seandainya kami terima penamaannya dan pensifatannya 

bahwa itu putusan dengan selain apa yang telah Allah turunkan, maka sesungguhnya 

kami hanya memberlakukannya dari sisi keberadaannya sebagai putusan dengan 

kedhaliman aniaya dan hawa nafsu, dan tidak ragu bahwa ini berasal dari selain apa 

yang Allah turunkan, bukan dari sisi bahwa ia termasuk jenis hukum umum di antara 

manusia dengan aturan-aturan buatan yang kafir. 

Ingatlah selalu akan perbedaan itu, karena ia sangat jelas lagi terang, tidak samar 

atau tidak musykil, terutama pada masalah putusan seseorang di tengah keluarganya 

kecuali atas orang yang dibutakan oleh hawa nafsu dan ghuluw dari bisa membedakan. 

Yang benar adalah kufur dalam ayat dibiarkan di atas dhahirnya (akbar) dan 

hakikatnya dan tidak ditakwil kepada ashghar selama istidlal dengannya di atas manath-nya 

(sebab nuzulnya, dan yang serupa dengannya). 
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Dan ditakwil kepada ashghar bila dijadikan dalil dengan keumuman dhahirnya 

terhadap selain manathnya, sebagaimana ia kebiasaan salaf terhadap orang yang berdalil 

dengan keumumannya atas sebagian penyimpangan para penguasa.1 

Dhahir ayat ini (“Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah 

turunkan”) mencakup dua keadaan: (Orang yang meninggalkan suatu dari hukum Allah 

dalam kasus tertentu sesekali) dan (Orang yang memutuskan dengan selain apa yang telah 

Allah turunkan dan berpaling dari hukum Allah) meskipun ayat adalah nash pada macam 

ke dua yang bersifat penggantian hukum yang dibuat-buat. 

Dhahir ayat ini saja bila tidak dipahami berdasarkan nash-nash lain dan yang 

menjelaskannya dari Sunnah, maka ia telah menjadi bagian mutasyabih yang dicari-cari saja 

oleh ahlul bid’ah dalam rangka mencari fitnah dan mencari pentakwilannya berdasarkan 

hawa nafsu mereka. 

Maka hati-hatilah dari kekeliruan ini.... dahulu Khawarij mengklaim bahwa setiap 

orang yang maksiat kepada Allah maka ia telah memutuskan dengan selain apa yang telah 

Allah turunkan, dengan demikian ia tergolong kafirin.... begitulah tanpa memahami ayat ini 

atau memperhatikan sebab nuzulnya atau melihat pada maksud Allah di dalamnya.... 

mereka membaca Al Quran sembari tidak melewati tenggorokannya, yaitu tidak tembus ke 

hati mereka terus memahaminya dengan sebenarnya pemahaman. 

Kemudian kelompok dari mereka mengkafirkan Al Hakamain, Ali, dan Muawiyyah 

dan mengkafirkan bersama mereka kelompok besar dari kaum muslimin tatkala berupaya 

untuk shulh (berdamai).... dan berkata... (kalian telah menjadikan laki-laki sebagai hakim 

(dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan maka mereka itu 

adalah orang-orang kafir). Sehingga benarlah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam saat 

berkata: (Mereka membaca Al Quran seraya tidak melewati tenggorokan mereka). 

 

 

 

***** 

                                                 
1
 Lihat untuk tambahan rincian dalam bab ini tulisan-tulisan kami (Imta’un Nadhr fi Kasyfi Syubuhat Murji’atul Ashr). 
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( 2 6 )   

Takfir Semua Orang Yang Ikut Serta Di Dalam Nyoblos Tanpa Rincian 

 

Dan termasuk kekeliruan yang menyebar di dalam takfir juga adalah sikap 

mengkafirkan semua orang yang memberikan suara dalam pemilihan para anggota 

Parlemen dan bahkan dalam pilkada dan yang lainnya tanpa pemberian rincian dan tanpa 

mempertimbangkan qashd (maksud tujuan) dan khatha’ (kekeliruan maksud), dan tanpa 

penegakkan hujjah. 

Sesungguhnya banyak para para pemuda yang terlalu bersemangat, mereka 

mengkafirkan semua individu orang-orang yang ikut nyoblos dalam pemilihan para 

anggota Parlemen Legislatif atau di dalam Pilkada, tanpa memperhatikan udzur 

ketidaktahuan (terhadap makna dan hakikat Demokrasi) yang melahirkan intifaaul qashdi 

(ketidakadaan maksud terhadap perbuatan atau ucapan yang mukaffir) yang 

dipertimbangkan di dalam masalah takfir. 

Adapun Pilkada: Maka kekafiran di dalamnya adalah tidak nampak jelas dan nyata 

di hadapan mayoritas manusia, sedangkan apa yang dikandungnya berupa pelegalan dan 

pemberian izin baru bagi tempat-tempat khamr dan tempat-tempat pelacuran di sebagian 

wilayah negeri; adalah tidak diketahui oleh mayoritas orang-orang yang ikut serta di dalam 

intikhaab (pemberian suara), dan banyak para calon kepala daerah yang berasal dari 

kalangan yang mengaku Islam tidak kemitmen dengan hal tersebut, sebagaimana hal itu 

diketahui dari mereka oleh orang-orang yang menggeluti realita yang ada; di mana mereka 

tidak memberikan izin operasi untuk hal-hal seperti itu dan mereka tidak memperbaharui 

izin oprasinya; di mana hal semacam ini adalah yang menjadikan banyak masyarakat 

terpedaya oleh mereka dan ikut serta di dalam memilih mereka. Sehingga menyamakan 

orang-orang yang ikut serta di dalam pemilihan mereka ini dengan orang-orang yang ikut 

serta di dalam pemilihan para anggota Parlemen Legislatif adalah sikap yang dhalim dan 

aniaya. 

Dan adapun Parlemen; maka orang yang melihat dengan mata yang obyektif 

terhadap masyarakat pemilih; maka dia melihat bahwa perbuatan ini adalah termasuk hal-

hal yang  tersamar maksud tujuan di dalamnya pada banyak orang-orang awam yang tidak 

mengetahui dari parlemen-parlemen ini kecuali pelayanan-pelayanan sosial yang akan 

sampai ke tangan mereka lewat para anggota Legislatif itu. Di mana engkau melihat banyak 

dari mereka berinteraksi dengan Parlemen itu seolah ia adalah lembaga-lembaga untuk 

pelayanan sosial atau mereka itu adalah wakil-wakil untuk pemberian pelayanan. Sering 

sekali kita melihat di antara mereka orang yang ditandu atau dibawa di atas korsi roda; 

seperti wanita tua atau kakek-kakek lanjut usia atau yang lainnya yang terputus dari dunia 

realita dan mereka tidak mengetahui sedikitpun (hakikat) tentang parlemen itu. Dan ada di 

antara mereka yang diantar ke TPS untuk memilih putera-putera daerahnya agar ikut andil 

di dalam perbaikan, pembenahan dan memajukan daerahnya, atau untuk menghilangkan 

kedhaliman dari mereka atau meringankannya, atau untuk berupaya membebaskan 

sebagian putera-putera mereka yang sedang dipenjara, dan hal serupa itu yang bisa 

disaksikan lagi diketahui oleh orang yang mengetahui realita yang ada. 
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Dan di antara mereka ada yang didatangkan, kemudian dia melihat pamplet-

pamplet yang menarik yang ditulis dengan tulisan yang besar “Islam Adalah Solusinya” 

serta selogan-selogan lainnya yang dengannya para caleg yang musyrik itu memperdaya 

kaum muslimin yang awam, sehingga mereka memilihnya sebagai kecintaan kepada Islam 

dan sebagai bentuk kesetiaan kepada syari’atnya, sedangkan mereka itu tidak mengetahui 

atau tidak memaksudkan kepada cara yang syirik lagi tertutup yang akan dilalui oleh para 

anggota dewan itu untuk memberlakukan sebagian huduud syar’iyyah –menurut klaim 

mereka–. Maka semua ini wajib dipertimbangkan dalam menyikapi orang-orang yang tidak 

terjun langsung di dalam pembuatan hukum, atau tidak ikut di dalam sumpah setia kepada 

Undang-Undang yang kafir, atau tidak berhakim kepadanya atau ucapan-ucapan dan 

perbuatan-perbuatan kekafiran lainnya yang dilakukan langsung oleh para anggota 

Legislatif itu. Sedangkan sudah maklum bahwa orang yang sekedar ikut memilih itu tidak 

melakukan hal itu semuanya dan tidak terjun langsung ke dalamnya,1 namun ia hanya 

sekedar memilih orang yang dia pilih sebagai wakilnya. 

Bila si pemilih itu memaksudkan dengan pencoblosannya itu untuk memilih orang-

orang yang akan melakukan perbuatan-perbuatan mukaffirat yang nyata  ini, maka status dia 

itu sama dengan status orang yang dia pilih, karena status hukum orang yang menopang di 

belakang adalah sama dengan status hukum orang yang terjun langsung, sehingga selama 

dia itu adalah penopang di belakang baginya di dalam tujuan tersebut, maka status dia 

adalah sama dengan status wakilnya. 

Namun bila banyak pengkaburan seputar suatu urusan yang tidak dikenal dan tidak 

jelas bagi setiap orang –yaitu hakikat tugas para anggota dewan dan mukaffirat (hal-hal yang 

mengkafirkan) yang akan mereka lakukan secara langsung), dan si orang itu termasuk orang 

yang bisa saja samar atas dia hal tersebut dan tidak mengetahuinya, terus dia memilih 

wakilnya itu seraya memaksudkan (sesuai pengetahuannya) agar si wakil rakyat itu 

menunaikan baginya atau bagi marganya atau bagi daerahnya pelayanan sosial, di mana dia 

itu (karena tidak mengetahui hakikatnya) tidak memaksudkan untuk mengangkat wakil 

yang akan melakukan perbuatan mukaffirat tersebut, maka dia itu adalah orang yang salah 

maksud lagi tidak menyengaja kepada perbuatan-perbuatan mukaffirat yang akan dilakukan 

oleh para anggota Legislatif itu saat dia memilih mereka. 

Oleh sebab itu tidak halal bertindak cepat-cepat mengkafirkan orang-orang semacam 

dia itu sebelum penegakkan hujjah dan pemberian penjelasan kepadanya tentang hakikat  

pekerjaan para anggota Legislatif itu dan apa yang mereka lakukan berupa kekafiran-

kekafiran yang membatalkan keislaman dan ketauhidan. Kemudian bila dia bersikukuh 

untuk memilih mereka setelah itu maka dia dikafirkan. 

Jadi harus memberikan rincian perihal status orang-orang yang ikut mencoblos di 

dalam pemilu ini, antara orang yang memaksudkan memilih orang yang akan membuat 

hukum, dengan orang yang (karena ketidaktahuannya terhadap hakikat pemilu dan 

Demokrasi) tidak memaksudkan hal itu, namun dia justeru memaksudkan untuk memilih 

                                                 
1
 Dan perbedaan ini adalah yang menjadikan kami memberikan rincian perihal orang-orang yang ikut memilih, dan kami membedakan di 

dalam vonis hukum antara mereka dengan para anggota parlemen yang terjun langsung melakukan kekafiran-kekafiran ini. Dan 

masalahnya bukan sekedar perincian yang hanya berdasarkan selera atau sekedar istihsaan (anggapan baik menurut akal) semata tanpa 

dalil, sehingga vonis rincian hukum ini bisa kami berlakukan kepada para anggota dewan dan kami campur adukan hal itu dengan vonis 

hukum dan rincian kami terhadap orang-orang yang sekedar memilih; sebagaimana yang dianjurkan kepada kami oleh sebagian orang-

orang baik di dalam komentar-komentarnya terhadap “Aqiidatunaa”.  
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hal lain di luar orang yang membuat hukum. Sehingga orang macam kedua ini tidaklah 

dikafirkan kecuali setelah ditegakkan hujjah terhadapnya, karena sesungguhnya dia itu 

walaupun secara dhahir melakukan perbuatan yang mukaffir menurut orang yang tidak 

mengetahui maksud tujuannya, akan tetapi kesamaran dan keterkaburan makna serta 

keberadaan bahwa Demokrasi dan parlemen itu adalah hal baru dan kalimat asing yang 

hakikat maknanya tersamar atas banyak masyarakat; maka hal itu menjadikan sebagian 

manusia maju melakukan suatu perbuatan yang tidak dia ketahui makna yang sebenarnya. 

Dan dia itu termasuk macam orang yang melontarkan suatu kata atau mengucapkan suatu 

ucapan yang tidak diketahui maknanya. Dan dalam hal ini para ulama menyatakan bahwa 

orang semacam ini tidaklah diberikan sangsi dengan sebab hal itu sampai dia diberitahu 

tentang maknanya serta ditegakkan hujjah terhadapnya. Di dalam Kitab Qawaa’idul Ahkaam 

Fii Mashaalihil Anaam 2/102 ada (Pasal: Orang yang melontarkan suatu kata yang tidak dia 

ketahui maknanya adalah tidak dikenakan sangsi dengan sebabnya) Al ‘Izz Ibnu 

Abdissalam rahimahullah berkata: (Bila orang ‘ajam mengucapkan kalimat kekafiran atau 

iman atau thalaq atau pemerdekaan budak atau penjualan atau pembelian atau perdamaian 

atau pembebasan tanggungan, maka dia itu tidak dikenakan sangsi hukum apapun dari hal-

hal itu, karena dia itu tidak mengkomitmeni konsekuensinya serta tidak memaksudkan 

kepadanya. Dan begitu juga bila seorang Arab mengucapkan hal-hal yang menunjukan 

terhadap makna-makna ini dengan bahasa ‘ajam yang tidak dia ketahui maknanya, maka 

dia itu tidak dikenakan sangsi hukum apapun dari hal-hal itu, karena dia itu tidak 

menginginkannya, sedangkan keinginan itu tidaklah tertuju kecuali kepada suatu yang  

diketahui atau diduga. Dan bila si orang Arab itu memaksudkan (kepada hal itu) dengan 

pelontaran ucapan-ucapan tersebut sedangkan dia itu mengetahui maknanya, maka 

konsekuensi hal itu berlaku darinya (sah). Namun bila dia tidak mengetahui makna-

maknanya, umpamanya si orang Arab itu mengatakan kepada isterinya: “Kamu ini terthalaq 

sesuai sunnah atau bid’ah” sedangkan dia itu tidak mengetahui makna kedua kata tersebut, 

atau dia mengucapakan kata khulu’ atau yang lainnya atau rujuk atau nikah atau 

pemerdekaan budak, sedangkan dia itu tidak mengetahui maknanya padahal dia itu orang 

Arab, maka sesungguhnya dia itu tidak dikenakan sangsi hukum apapun dari hal-hal itu, 

karena dia tidak memiliki pengetahuan rasa terhadap makna yang dikandung oleh kata-kata 

itu sehingga dia bisa memaksudkan kepada kata yang menunjukan terhadapnya). Selesai  

Saya berkata: Hal ini di zaman kita adalah seperti orang yang tidak mengetahui 

makna dan muatan Demokrasi, terus dia memujinya seraya menduga –seperti yang 

diketahui banyak orang awam– bahwa ia itu adalah hanyalah lawan dari penindasan, 

otoriter dan perampasan kemerdekaan dan hak serta hal lainnya, sehingga orang semacam 

itu tidak boleh dikafirkan sampai diberitahu bahwa Demokrasi itu adalah hukum rakyat 

untuk rakyat atau kekuasaan rakyat bukan kekuasaan Allah saja. Dan selagi hal itu belum 

diberitahukan kepadanya, maka dia itu tidak memiliki perasaan terhadap kandungan 

kekafiran yang ada di dalamnya sehingga dia bisa memaksudkan kepadanya. 

Ucapan yang serupa dengan ucapan Al ‘Izz adalah ucapan Ibnul Qayyim di dalam 

I’lamul Muwaqq’iin 4/229: (Seandainya seorang wanita berkata kepada suaminya yang tidak 

paham bahasa Arab dan tidak memahaminya: Katakan kepada saya “Anti Thaliqun 

tsalatsan!”1 Sedangkan si suami tidak mengetahui muatan ucapan ini, sehingga kemudian 

                                                 
1
 Artinya: Kamu terthalaq tiga. (pent) 
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mengucapkannya kepada isterinya itu, maka si wanita itu tidak jatuh sama sekali thalaq 

kepadanya di dalam hukum Allah ta’ala dan Rasul-Nya. Dan begitu juga seandainya 

seorang laki-laki berkata kepada seseorang: “Saya adalah budakmu dan hamba sahayamu” 

dalam rangka ketundukan kepadanya sebagaimana yang sering diucapkan oleh banyak 

orang, maka tidak halal dia dianggap budaknya dengan sebab ucapannya itu. Sedangkan 

orang yang tidak mempertimbangkan maksud dan niat serta kebiasaan di dalam 

pembicaraan, maka sikap itu mengharuskan dia untuk membolehkan menjual orang yang 

berbicara tadi dan memperbudaknya dengan sekedar ucapannya ini. Dan ini adalah pintu 

yang besar yang terjatuh di dalamnya mufti yang jahil, sehingga dia menipu manusia, dia 

berdusta atas Nama Allah dan Rasul-Nya, dia merubah agama-Nya, mengharamkan apa 

yang tidak Allah haramkan serta mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan. Wallaahul 

musta’aan). Selesai. 

Dan berkata juga di dalamnya (3/117): (Sesungguhnya Allah ta’aa telah meletakkan 

kata-kata di antara hamba-hamba-Nya sebagai pengenal dan penunjuk terhadap apa yang 

ada di dalam diri mereka, di mana bila seseorang menginginkan sesuatu dari orang lain, 

maka dia memperkenalkan keinginannya dan apa yang ada di dalam dirinya kepada orang 

itu dengan ucapannya, dan Allah membangun hukum-hukumnya di atas tujuan-tujuan dan 

keinginan-keinginan tersebut dengan lewat perantaraan kata-kata itu. Dan Allah tidak 

menetapkan hukum-hukum itu di atas sekedar apa yang ada di dalam jiwa tanpa dilalah 

perbuatan atau ucapan, dan tidak juga di atas sekedar kata-kata saat si pembicara tersebut 

tidak memaksudkan dengannya kepada maknanya dan dia itu tidak mengetahui maknanya 

tersebut, justeru Allah mengampuni dari umat ini apa yang dibisikan oleh jiwa-jiwanya 

selagi tidak melakukannya atau mengucapkannya, dan Dia pun mengampuni bagi umat ini 

apa yang dikatakannya seraya mereka keliru (salah lidah) atau lupa atau dipaksa atau tidak 

mengetahui maknanya, bila tidak meniatkan kepada makna ucapan yang dikatakan  atau 

(tidak) memaksudkan kepadanya. Dan bila terkumpul maksud (qashd) dengan dilalah ucapan 

atau perbuatan, maka hukumpun terbangun di atasnya, ini adalah kaidah di dalam syari’at 

ini, dan ia itu termasuk tuntutan keadilan Allah, hikmah-Nya dan rahmat-Nya). Selesai.  

Guru beliau yaitu Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: (Sesungguhnya orang 

muslim bila memaksudkan makna yang shahih di dalam hak Allah ta’ala dan Rasul 

shallallaahu ‘alaihi wasallam, sedang dia itu tidak mengetahui dilalah (indikasi/apa yang 

ditunjukan) kata-kata, terus dia melontarkan suatu kata yang dia kira menunjukan terhadap 

makna (yang shahih) itu, padahal ia itu menunjukan terhadap makna yang lain, maka 

sesungguhnya dia itu tidak kafir). 

Dan beliau berkata: (Allah ta’ala telah berfirman: “Janganlah kamu katakan (kepada 

Muhammad): Raa’inaa.”  Dan ungkapan ini adalah tergolong ucapan yang mana orang-orang 

Yahudi memaksudkan menyakiti Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam dengannya, sedangkan 

kaum muslimin tidak memaksudkan hal itu, maka Allah ta’ala melarang mereka dari 

(melontarkan)nya, dan Allah tidak mengkafirkan mereka dengan sebabnya). Selesai (Kitab 

Ar Raddu ‘Alaal Bakriy hal: 341-342). 

Dan akan datang di dalam Ash Sharimul Maslul hal 180 di bahasan ke 29 dari kitab ini 

pemilahan beliau juga antara orang yang berbicara negatif tentang Aisyah radliyallaahu ‘anha 

dalam tragedi Al Ifki (berita bohong) seraya memaksudkan menyakiti Nabi shallallaahu 

‘alaihi wasallam, menghujatnya, mengotori kehormatannya serta menjatuhkan harga dirinya, 
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dengan orang yang lainnya yang tidak memaksudkan kepada hal itu dengan ucapannya itu; 

seperti Hissan, Misthah dan Himnah. Beliau berkata: (Maka sesungguhnya mereka itu tidak 

memaksudkan kepada hal itu dan tidak mengatakan ucapan yang menunjukan terhadap hal 

itu). Selesai. 

Dan di dalam ucapannya terdapat isyarat bahwa tabayyun (pencarian kejelasan) tentang 

hakikat maksud tujuan itu bisa diketahui dari dilalah ucapan itu sendiri. 

Dan kesimpulan dari penjelasan itu semuanya adalah; Bahwa meskipun sebab-sebab 

takfir di dunia ini –sebagaimana yang telah lalu– adalah terbatas pada ucapan dan 

perbuatan yang mukaffir, akan tetapi saat keterkaburan keadaan, berbaurnya berbagai 

makna dan berbilangnya berbagai kemungkinan dengan sebab keberadaan kondisi 

ketidaktahuan terhadap hakikat kata-kata dan perbuatan-perbuatan (tertentu), maka harus 

dilakukan pencarian kejelasan tentang qashd (maksud tujuan) dan pencarian kejelasan 

maksud dan keinginannya terhadap sebab kekafiran, tidak terhadap sesuatu yang lain. 

Dan ia adalah apa yang telah kami ketengahkan kepada anda sebelumnya bahwa 

kami tidak memaksudkan dengan intifaaul qashdi (ketidakadaan maksud) itu apa yang 

disyaratkan oleh orang-orang Murjiah dan Jahmiyyah yaitu berupa keyakinan dan istihlal 

termasuk di dalam amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang mukaffirah!! Atau bahwa orang 

tidak menjadi kafir kecuali kalau dia bermaksud untuk menjadi orang kafir, yaitu dia itu 

memiliki keinginan untuk keluar dari dien ini… maka hal ini adalah sangat jarang sekali 

orang yang memaksudkannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam: (Dan 

secara umum, barangsiapa mengucapkan atau melakukan sesuatu yang merupakan 

kekafiran, maka dia itu menjadi kafir dengan sebab hal itu, walaupun dia tidak bermaksud 

untuk menjadi kafir, karena tidak bermaksud untuk menjadi kafir seorangpun kecuali apa 

yang Allah kehendaki). (Ash Sharimul Maslul (177-178). 

Yang kami maksudkan sebagaimana yang telah kami jelaskan berkali-kali adalah 

memaksudkan amalan yang mukaffir itu sendiri, yaitu sebab kekafiran, baik dia itu berniat 

untuk keluar dari dien maupun tidak. Karena Allah saat mengkaitkan hukum-hukum 

syar’iy –yang di antaranya adalah takfir– terhadap sebab-sebabnya, maka Dia tidak 

menjadikan bagi orang mukallaf kewenangan memilih di dalam membedakan di antara hal-

hal itu, akan tetapi kapan saja sebab itu didapatkan dan syarat-syaratnya terpenuhi serta 

mawani’-nya tidak ada, maka hukumpun terbukti ada, walaupun si orang mukallaf itu tidak 

bermaksud mendatangkan hukum tersebut. Di mana yang dianggap itu adalah maksud 

mendatangkan ucapan atau perbuatan yang mukaffir, bukan bermaksud untuk kafir. 

Dan kami ingatkan di sini, bahwa kami tidak mengudzur para pemilih dengan sebab 

kejahilan mereka (terhadap hukum) bila mereka memaksudkan dan memilih amalan 

mukaffir itu sendiri (yaitu pembuatan hukum secara muthlaq sesuai ketentuan UUD, atau 

sumpah untuk menghormati UUD dan UU) serta kekafiran-kekafiran nyata lainnya, karena 

ini adalah termasuk hal yang mana orang yang jahil tidak diudzur dengan sebabnya, sebab 

ia adalah termasuk kemusyrikan yang nyata lagi jelas yang menggugurkan inti tauhid yang 

dibawa oleh semua rasul, di mana orang yang jahil terhadapnya adalah karena 

keberpalingan dari mempelajari inti ajaran agama terpenting yang tidak boleh jahil 

terhadapnya, padahal mempelajarinya sangat mudah dan tidak susah. Sebagaimana tidak 

ada seorangpun yang berakal tidak mengetahui bahwa pembuatan hukum itu adalah 
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termasuk hak khusus Allah yang wajib disandarkan hanya kepada-Nya, terutama bila 

kewenangan pembuatan hukum itu adalah secara muthlaq yang tidak mengecualikan 

sedikitpun dari urusan-urusan dien atau dunia, sebagaimana realita yang ada di mana para 

thaghut telah menjadikan kewenangan pembuatan hukum itu sebagai hak mereka dan hak 

para anggota parlemen. 

Padahal para ulama telah menegaskan bahwa barangsiapa mengklaim bahwa dirinya 

itu memiliki hak penghalalan, pengharaman dan pembuatan hukum, maka dia itu telah 

mengaku sebagai tuhan (rabb), dan bahwa barangsiapa mentaati para ulama dan para 

umara atau para raja atau yang lainnya di dalam pengharaman apa yang telah Allah 

halalkan atau di dalam penghalalan apa yang telah Allah haramkan atau di dalam 

pembuatan hukum yang tidak Allah izinkan, maka dia itu telah menjadikan mereka itu 

sebagai arbaab (tuhan-tuhan) selain Allah, karena ketaatan di dalam penyandaran 

kewenangan pembuatan hukum adalah ibadah, sedangkan penyekutuan Allah di dalam 

hukum-Nya adalah sama seperti penyekutuan-Nya di dalam ibadah-Nya. Dan para ulama 

itu berdalil terhadap hal itu dengan banyak dalil, di antaranya firman Allah ta’alaa: 

Ÿωuρ (#θè=à2ù's? $£ϑÏΒ óΟs9 Ì�x.õ‹ãƒ ÞΟó™$# «!$# Ïµø‹n=tã …çµ̄ΡÎ)uρ ×,ó¡Ï�s9 3 ¨βÎ)uρ šÏÜ≈u‹¤±9$# tβθãmθã‹s9 #’n<Î) óΟÎγÍ←!$u‹Ï9÷ρr& öΝä.θä9Ï‰≈yfã‹Ï9 ( ÷βÎ)uρ öΝèδθßϑçG÷èsÛr& 

öΝä3̄ΡÎ) tβθä.Î�ô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪   

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika 

menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. 

Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; 

dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang 

musyrik”. (QS. Al An’am: 121) 

Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim serta Ibnu Jarir di dalam Tafsirnya telah 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kaum musyrikin mendebat kaum muslimin 

perihal bangkai, mereka mengatakan: Apa yang disembelih Allah, kalian tidak mau 

memakannya, sedangkan apa yang kalian sembelih, maka kalian memakannya?? Maka 

Allah ta’ala menurunkan ayat tersebut sampai firman-Nya: “dan jika kamu menuruti 

mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik” maka ini adalah 

vonis dari Allah ta’ala bahwa setiap orang yang mentaati orang-orang kafir di dalam 

penghalalan apa yang telah Allah haramkan atau di dalam pengharaman apa yang telah 

Allah halalkan atau di dalam pembuatan hukum yang tidak Allah izinkan, maka dia itu 

adalah musyrik terhadap Allah. Dan ia itu seperti firman-Nya perihal ahli kitab:  

(#ÿρä‹sƒªB$# öΝèδu‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈t6÷δâ‘uρ $\/$t/ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9$#uρ š∅ö/$# zΝtƒö�tΒ !$tΒuρ (#ÿρã�ÏΒé& āωÎ) (#ÿρß‰ç6÷èu‹Ï9 $Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) āωÎ) uθèδ 4 …çµoΨ≈ysö7ß™ 

$£ϑtã šχθà2Ì�ô±ç„ ∩⊂⊇∪   

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah 

dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh 

menyembah Tuhan Yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci 

Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (QS. At Taubah: 31). 

Di mana At Tirmidzi dan yang lainnya telah meriwayatkan, dan haditsnya adalah 

hasan dengan berbagai jalan-jalannya, dari ‘Adi Ibnu Hatim, bahwa ia berkata: (Wahai 
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Rasulullah, kami (maksudnya: dia dan orang-orang Nashrani) tidak pernah beribadah 

kepada mereka? Maka Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Bukankah alim ulama 

dan pendeta kalian itu menghalalkan apa yang telah Allah haramkan lalu kalian ikut-ikutan 

menghalalkannya? bukankan mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kemudian 

kalian juga mengharamkannya?,” lalu ‘Adiy berkata: “Ya !,” maka Rasul berkata: “Itulah 

bentuk peribadatan (orang Nashrani) terhadap mereka”). Dan hadits ini dinilai hasan oleh 

Syaikhul Islam di dalam Al Fatawa 7/47. 

Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa mereka itu tidak mengetahui 

bahwa ketaatan di dalam tahlil dan tahrim itu adalah ibadah, namun demikian mereka itu 

tidak diudzur dengan sebab kejahilan (terhadap hukum) ini. Ibnu Jarir meriwayatkan 

dari Hudazifah radliyallaahu ‘anhu bahwa beliau berkata: (Sesungguhnya mereka itu 

tidaklah shaum untuk mereka dan tidak pula shalat untuk mereka, namun mereka itu 

bila orang alim dan para pendeta itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, maka mereka 

menganggapnya halal, dan bila mengharamkan atas mereka sesuatu yang telah Allah 

halalkan, maka merekapun mengaramkannya, maka itulah pentuhanan terhadap 

mereka). 

Bisa saja ada yang mengatakan bahwa pembuatan hukum di dalam bab-bab 

huduud dan sangsi-sangsi hukum itu tidaklah sejelas dan seterang penghalalan dan 

pengharaman di dalam penentangannya terhadap syari’at dan penggugurannya 

terhadap tauhid. Sedangkan pembuatan hukum pada zaman sekarang ini hanyalah 

berkaitan dengan huduud dan sangsi-sangsi, dan biasanya tidak menyinggung masalah 

penghalalan dan pengharaman, sehingga tidaklah tepat berdalil dengan dalil-dalil tadi 

terhadap sikap tidak diudzurnya orang-orang yang mengikuti para pembuat hukum itu, 

karena dalil-dalil tadi adalah berkaitan dengan ketaatan di dalam penghalalan apa yang 

sudah diketahui pasti pengharamannya, seperti bangkai, khamr, zina dan riba, sehingga 

wajib mempertimbangkan kejahilan mereka di dalam macam hukum yang mereka ikuti 

serta tidak mengkafirkan mereka kecuali setelah penegakkan hujjah. 

Tapi pernyataan ini terbantahkan dengan realita bahwa kewenangan pembuatan 

hukum yang diberikan kepada para anggota parlemen dan thaghut mereka itu adalah 

kewenangan yang muthlaq lagi tidak terbatas sebagaimana yang dinyatakan oleh UUD.1 

Sehingga masuk di dalamnya tahlil dan tahrim serta yang lainnya, sedangkan sekedar 

menerima kewenangan muthlaq semacam ini dan menganggapnya sebagai bagian dari 

kewenangan dan hak para anggota parlemen adalah cukup untuk mengkafirkannya dan 

untuk mengkafirkan orang yang memilihnya, baik dia itu terjun langsung menghalalkan 

dan mengharamkan ataupun tidak, dan baik dia itu membuat hukum di dalam bidang 

sangsi dan huduud ataupun tidak, serta baik dia itu bersumpah untuk menghormati 

UUD kafir yang melindungi hak syirik ini dan pasal-pasal kekafiran lainnya ataupun 

tidak bersumpah. Di mana kewenangan muthlaq pembuatan hukum adalah termasuk 

hak khusus Allah yang hanya boleh disandarkan kepada-Nya ‘Azza Wa Jalla, dan 

barangsiapa menyandarkan kewenangan tersebut kepada dirinya atau kepada selain 

                                                 
1
 Begitulah UUD mereka menegaskan, kecuali dalam hal-hal yang menyentuh pasal-pasal yang berkaitan dengan sistim monarki turun 

temurun atau pasal-pasal lainnya yang melindungi tahta thaghut mereka, maka di dalam dien mereka para anggota parlemen itu tidak 

boleh menyinggungnya atau mempermasalahkannya. 
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Allah, maka dia itu telah mencari selain Allah sebagai ilaah, rabb dan pemutus hukum, 

serta dia itu telah mencari selain Islam sebagai dien. 

Dan juga siapa yang mampu mengklaim bahwa pembuatan hukum yang dengan 

sebabnya Allah mengkafirkan para pembuat hukum dari kalangan ahli kitab beserta 

orang-orang yang mengikuti mereka di atasnya itu, semuanya adalah hanya sebatas 

tahlil dan tahrim...? yaitu meyakini hal itu sebagaimana syarat takfir yang dilontarkan 

oleh kalangan penerus paham Jahmiyyah dan Murjiah..!! 

Justeru telah terbukti bahwa pembuatan hukum yang mereka lakukan itu, 

mayoritasnya adalah di dalam bab-bab huduud, sangsi-sangsi dan hak-hak yang bersifat 

tauqifi (sesuai dalil syar’iy), seperti diyat, sebagaimana di dalam salah satu riwayat 

sebab turun firman Allah ta’ala: 

tΒuρ óΟ©9 Ο ä3 øt s† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβρ ã�Ï�≈ s3 ø9 $#   

“Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-
orang kafir”. (Al Maidah: 44) 

Yaitu dari Ibnu Abbas radliyallaahu ‘anhu bahwa ia turun perihal dua kelompok dari kaum 

Yahudi, yaitu Bani Nadlir dan Bani Quraidhah, di mana orang-orang yang terbunuh dari 

suku Bani Nadlir adalah memiliki kemuliaan lebih, sehingga mereka mendapat diyat secara 

sempurna, sedangkan Banu Quraidhah itu adalah kasta yang rendah, sehingga 

mendapatkan hanya separoh diyat. Terus mereka berhakim kepada Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam, maka beliaupun menjadikan diyat di antara mereka sama saja. Dan hal ini 

diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, dan atsar ini ada di dalam Tafsir Ibnu Jarir juga. 

Dan telah lalu sebab nuzul yang lain di dalam hadits Al Bara Ibnu ‘Azib dalam 

Shahih Muslim tentang pengrajaman yang dilakukan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam 

terhadap orang Yahudi yang berzina. Dan di dalam hadits ini bisa diketahui bahwa 

kejahatan mereka yang dengan sebabnya ayat-ayat tadi diturunkan adalah sikap mereka 

mengikuti para pendahulu mereka terhadap had (hukuman) pengganti (syari’at) bagi pezina 

yang telah mereka tetapkan. Dan di dalam hadits ini tidak ada pernyataan bahwa mereka itu 

menghalalkan zina bagi mereka atau mereka menganggapnya halal, di mana seandainya 

mereka itu menghalalkan zina tentulah mereka tidak membuatkan baginya sangsi apapun, 

di mana hal yang mubah atau halal adalah tidak ada sangsi terhadap seorangpun karenanya. 

Dan juga sesungguhnya huduud syari’at Islam itu, karena banyaknya hinaan 

terhadapnya dan sebutan kejam yang dilontarkan orang-orang kafir dan orang-orang 

murtad terhadapnya, adalah telah menjadi pada zaman kita ini sebagai hal yang tidak samar 

lagi terhadap orang kafir sekalipun, apalagi bagi kalangan yang mengaku Islam. 

Semua orang pada hari ini mengetahui, bahwa para thaghut telah membekukan 

huduud yang suci itu, menggugurkannya dan menggantinya dengan sangsi-sangsi yang ada 

di dalam Undang-Undang buatan yang diimpor dari negara-negara kafir. 

Sedangkan sudah maklum bahwa pembuatan sangsi-sangsi hukum pengganti dari 

huduud ini dan perancangannya atau penggulirannya atau penggantiannya, adalah tugas 

kekuasaan Legislatif yang berada di tangan para anggota parlemen dan thaghut mereka. 
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Di samping hal itu, sesungguhnya orang yang mengamati Undang-Undang buatan 

yang ada, dia akan melihat bahwa tahlil dan tahrim itu ada juga di dalamnya di dalam 

berbagai pintu persoalan. Contohnya riba yang pengharamannya sudah maklum di dalam 

ajaran kaum muslimin, adalah mubah di dalam Undang-Undang para budak hukum 

(thaghut), dan ia itu memiliki lembaga-lembaganya yang mendapatkan izin operasi lagi 

dilindungi Undang-Undang serta dijaga oleh aparat-aparatnya. 

Begitu juga khamr adalah mubah dan ia memiliki pabrik pembuatannya dan tempat 

penyajiannya yang diberikan izin untuk menjual dan meminum di dalamnya, dia terjaga 

dan orang-orangnya melindungi diri dengan Undang-Undang dan kekuatan aparat 

hukumnya. Dan begitu juga pelacuran yang dilegalkan dan dilindungi Undang-Undang. 

Dan sebelum itu semuanya adalah kemurtaddan dan kekafiran dengan segala 

bentuknya, adalah mubah, legal lagi dilindungi Undang-Undang dengan nama kebebasan 

keyakinan. Dan di dalam Undang-Undang mereka, dari awal sampai akhir tidak ada pasal 

yang mengharamkan kemurtaddan atau kekafiran atau pasal yang menyatakan bahwa itu 

adalah tindak pidana. Di mana kemurtaddan di dalam ajaran mereka bukanlah kejahatan 

yang dikenakan sangsi pidana, namun ia adalah kebebasan individu yang dijaga, dilindungi 

dan dijamin oleh Undang-Undang kafir. 

Pembicaraan di dalam masalah ini adalah sangat panjang dan telah kami jelaskan 

secara terperinci di tempat lain di dalam tulisan-tulisan kami yang telah kami isyaratkan 

sebelumnya. 

Kesimpulannya: Bahwa kami tidak mengudzur orang yang menyengaja untuk 

memilih para pembuat hukum, atau orang yang mengikuti mereka dan bersepakat bersama 

mereka terhadap hukum buatan mereka, karena kalau kita mengudzur mereka tentu kita 

harus mengudzur orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam perbuatan mereka 

mengibadati para alim ulama dan para pendeta. Karena di dalam syari’at ini tidak dikenal 

yang namanya membedakan di antara dua hal yang sama lagi serupa ((Apakah orang-orang 

kafir kalian lebih baik daripada mereka, atau apakah kalian telah mempunyai jaminan kebebasan (dari 

adzab) di dalam kitab-kitab yang terdahulu))1 

Namun hal yang dengannya itu kami mengudzur kaum muslimin yang awam (di 

sini) adalah ketidakadaan maksud (intifaaul qashd) bila ia itu ada, yaitu khatha’ (kekeliruan) 

yang merupakan kebalikan dari sikap menyengaja, pada orang yang yang tidak memilih 

caleg itu atas dasar bahwa ia itu adalah orang yang akan membuat hukum, atau akan 

bersumpah untuk menghormati UUD, atau orang yang akan bertahakum kepada Undang-

Undang, atau orang yang tugasnya itu berlandaskan kepada Undang-Undang atau 

berlandaskan aturan-aturannya, atau kekafiran-kekafiran lainnya yang dilakukan oleh para 

anggota parlemen, sedangkan orang yang memilih itu tidak mengetahui hal-hal itu dan 

tidak memiliki pengetahuan terhadapnya sehingga maksud, tujuan dan niatnya itu 

mengarah kepadanya, namun dia memilih orang yang dia pilih dari mereka supaya mereka 

itu menegakkan syari’at Allah sebagaimana yang sering didengung-dengungkan oleh 

kalangan yang mengaku aktivis Islam di dalam kampanye-kampanye mereka, tanpa dia (si 

pemilih) mengetahui atau nampak di hadapannya cara-cara kafir yang dengannya mereka 

mimpi untuk menegakkan Islam lewat jalannya, atau dia memilih mereka demi pelayanan-

                                                 
1
 Al Qamar: 43. 
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pelayanan yang dia harapkan dari mereka tanpa dia mengetahui hakikat pekerjaan dan 

tugas mereka sebenarnya.  

Maka orang-orang semacam mereka itu tidaklah dikafirkan kecuali setelah 

diberitahu dan diberi penjelasan serta penegakkan hujjah, terutama beserta adanya apa yang 

telah kami utarakan berupa keterkaburan keadaan, kejahilan orang-orang awam (terhadap 

hakikat sebenarnya) serta tersembunyinya talbis (pengkaburan) yang dilakukan orang-orang 

yang mengaku Islam terhadap mereka. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: (Namun demikian bisa saja 

ahlul ahwa ini1 banyak menyebar di sebagian tempat dan zaman sampai ucapan mereka itu 

menyerupai –menurut orang-orang jahil– ucapan ahlul ilmi dan sunnah, sampai-sampai 

persoalan itu tersamar di hadapan orang yang menangani urusan mereka itu, sehingga pada 

kondisi seperti itu butuh kepada orang yang menampakkan hujjah Allah dan 

menjelaskannya). Selesai dari Majmu Al Fatawa terbitan Dar Ibni Hazm 3/152. 

Sedangkan penegakkan hujjah itu bukan hanya menyampaikan firman Allah dan 

sabda Rasulullah, terutama setelah tersebarnya Islam dan sampainya Kitabullah kepada 

orang yang jauh dan orang yang dekat beserta jaminan Allah untuk menjaganya, akan tetapi 

penegakkan hujjah itu pada banyak kondisi adalah dengan dengan cara pelenyapan 

syubuhat dan pembongkaran talbis serta penampakkan hakikat waqi’ (realita) atau makna 

ucapan dan hakikat perbuatan.  

Dan telah lalu penuturan dalil-dalil terhadap sikap mempertimbangkan udzur 

intifaaul qashd (ketidakadaan maksud) yang muncul dari ketidakpahaman terhadap makna 

ucapan dan ketidaktahuan terhadap kandungannya atau (ketidakadaan maksud) yang 

muncul dari rasa kaget dan ketercengangan karena kebahagiaan dan rasa rasa takut yang 

sangat meliputi diri atau karena kejahilan (terhadap makna), dan hal serupa itu yang 

membuahkan perbuatan atau ucapan yang mana orang mukallaf tidak memaksudkan kepada 

hakikat sebenarnya dan maknanya, karena pada kondisi itu dia tidak memiliki pengetahuan 

terhadap maknanya dan hakikatnya sehingga dia bisa memaksudkannya. 

Dan telah kami sebutkan hadits tentang orang yang kehilangan unta tunggangannya 

di tengah padang pasir, padahal di atasnya ada makanannya, minumannya dan barang-

barangnya, kemudian tatkala dia sudah merasa yakin akan binasa, maka dia tidur di bawah 

pohon sambil menunggu kematian. Kemudian tatkala dia terbangun tiba-tiba dia 

mendapatkan untanya itu ada di dekat kepalanya, maka dia memegang tali kendalinya 

seraya mengatakan “Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah tuhan-Mu” dia salah 

ucapan karena saking bahagianya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi shallallaahu ‘alaihi 

wa sallam. 

Sebagaimana yang telah lalu juga hadits perihal laki-laki yang mewasiatkan kepada 

keluarganya agar membakar dirinya bila dia sudah mati dan menaburkan abunya, karena 

saking takutnya kepada Allah di saat menjelang kematiannya karena dia banyak berbuat 

dosa, di mana dia tidak mengamalkan sedikitpun kebaikan kecuali tauhid. Di dalam hadits 

ini terdapat penjelasan tentang kejahilan dia dan kelalaiannya terhadap keluasan cakupan 

qudrah Allah ta’ala dan bahwa Dia Kuasa untuk membangkitkannya walaupun anggota-

                                                 
1
 Beliau mengisyaratkan kepada apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya, berupa bid’ah Jahmiyyah, Khawarij, Qadariyyah dan yang 

lainnya. 
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anggota tubuhnya sudah berceceran di mana-mana. Dan akan datang tambahan 

pembicaraan tentang hal ini.  

Dan atas dasar ini maka pernyataan pengkafiran seluruh orang yang ikut memilih di 

dalam pemilu perlemen tanpa rincian adalah kesalahan yang nyata yang tergolong 

kekeliruan di dalam takfir yang wajib diperhatikan, terutama beserta adanya ketidaktahuan 

terhadap hakikat parlemen-parlemen ini dan hakikat tugas wakil rakyat di dalamnya, serta 

terkaburnya permasalahan dan maksud tujuan. 

Namun demikian kami tidak segan dari mengatakan –berdasarkan realita 

pengetahuan kami terhadap hakikat parlemen-parlemen syirik ini dan tabi’at prosedur yang 

dengan caranya anggota parlemen itu melaksanakan tugas pembuatan hukum dan tugas 

lainnya1– bahwa ikut serta di dalam pemilihan para anggota parlemen Legislatif ini adalah 

kekafiran yang nyata, dan ini adalah hukum yang bersifat muthlaq atas perbuatan tersebut, 

kami lontarkan ucapan semacam itu di dalam pentahdziran kami dari parlemen-parlemen 

ini, sebagai wa’id (ancaman) dan tarhib (sikap menakut-nakuti) untuk mengajak manusia 

agar menjauhinya, akan tetapi di dalam menerapkan vonis kafir terhadap individu-individu 

pelakunya (orang mu’ayyan) kami tidak mengkafirkan seluruh individu orang yang ikut 

serta memilih mereka,2 namun kami memberikan rincian sesuai pilihan dan maksud masing-

masing dari mereka. 

Barangsiapa memilih wakil rakyat dalam rangka pembuatan hukum atau amalan-

amalan kekafiran lainnya; maka dia itu telah kafir karena dia telah mendatangkan suatu 

sebab kekafiran, walaupun dia itu tidak bermaksud untuk kafir dan keluar dari dienul Islam 

dengan sebab perbuatan ini. 

Adapun orang yang tidak mengetahui hakikat majelis ini dan tabi’at pekerjaan para 

anggotanya, maka orang ini wajib ditegakkan hujjah terhadapnya dan diberitahu tentang 

hakikat tugas orang-orang yang dia pilih itu, kemudian bila dia tetap bersikukuh terhadap 

hal itu maka dia itu kafir. Dan tidak boleh tergesa-gesa mengkafirkannya sebelum 

penegakkan hujjah dan pemberian penjelasan. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Tidak seorangpun boleh mengkafirkan 

seseorang dari kaum muslimin –walaupun dia keliru dan salah– sehingga hujjah tegak 

terhadapnya dan jelas dihadapannya penjelasan. Orang yang telah jelas keislamannya secara 

meyakinkan adalah tidak dilenyapkan keislaman itu darinya dengan sekedar keraguan; 

bahkan hal itu tidak lenyap kecuali setelah penegakkan hujjah dan penghilangan syubhat). 

Selesai dari Majmu Al Fatawa terbitan Dar Ibn Hazm 12/250.3 

                                                 
1
 Lihat Kitab kami (Ad Dimuqrathiyyah Din Kufriy) dan fatwa-fatwa di penjara Sawwaqah 

2
 Telah lalu pemilahan antara takfir muthlaq dengan takfir mu’ayyan di dalam kekeliruan takfir yang pertama. 

3
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( 2 7 )   

Tidak Mengudzur Dengan Sebab Kebodohan Di Dalam Masalah Yang 

Samar (Khafiyyah) Dan Yang Lainnya 

 

 

Termasuk kekeliruan yang umum dalam takfir juga adalah tidak meng’udzur 

dengan sebab kebodohan dalam masalah-masalah yang samar (masaa-il khafiyyah) dan 

yang lainnya dari masaa-il yang butuh kepada ta’rif (pemberitahuan) dan bayan atau yang 

tidak diketahui kecuali melalui para rasul. 

‘Udzur dengan kejahilan adalah masalah yang mana manusia berselisih di dalamnya 

antara ifrath dan tafrith. Satu kelompok mempersempit apa yang telah Allah telah lapangkan 

atas manusia ini, mereka menggugurkan mani’ al jahl dari mawani takfir dan mereka tidak 

meng’udzur dengan sebab kejahilan secara muthlaq. Kelompok lain menentang kelompok 

pertama, mereka membuka pintu al ‘udzru bil jahli selebar-lebarnya dalam hal-hal yang mana 

ia tergolong hal yang maklum secara pasti bagi setiap muslim, bahkan tidak samar termasuk 

bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa hal itu bagian dari dienul muslimin, sehingga 

mereka meng’udzur kuffar yang berpaling dari dien ini dari kalangan yang mengusahakan 

kejahilan mereka dengan keberpalingannya, dan ia bukan dengan sebab ketidaksampaian 

hujjah kepada mereka, sebab Al Qur’an berada di tengah mereka dan Sunnah yang 

menjelaskannya ada pada mereka, namun mereka sama sekali tidak peduli dengannya dan 

tidak mau membebani diri mereka untuk mempelajari apa yang Allah wajibkan atas mereka, 

padahal mereka memiliki kelapangan dan kesibukan mereka dengan berbagai ilmu dunia, 

materinya dan perhiasannya, mereka itu tergolong orang-orang yang Allah firmankan:  

tβθßϑn=ôètƒ # \�Îγ≈ sß zÏiΒ Íο4θuŠpt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ Çtã Íοt�Åz Fψ$# ö/ãφ tβθè= Ï�≈ xî ∩∠∪     

 “Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang 

(kehidupan) akhirat adalah lalai.” (Ar Rum:7). 

Padahal Allah ta’ala telah mencela orang yang lalai dan berpaling dari perintah-Nya, 

dan ia tidak memanfaatkan pendengarannya, penglihatannya dan akalnya dimana ia 

(mestinya) menggunakan itu semua untuk mengenal Tuhannya, (mencari) keridlaan-Nya, 

(dalam) ketaatan-Nya, dan dalam mengetahui tujuan dari penciptaannya serta 

merealisasikannya. Allah ta’ala berfirman: 

ô‰s) s9 uρ $tΡ ù& u‘ sŒ zΟ̈Ψyγ yfÏ9 # Z�� ÏWŸ2 š∅ ÏiΒ ÇdÅg ø:$# Ä§Ρ M}$# uρ ( öΝçλ m; Ò>θè= è% āω šχθßγ s) ø� tƒ $pκÍ5 öΝçλ m;uρ × ãôãr& āω tβρ ç�ÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝ çλ m;uρ ×β# sŒ#u 

āω tβθãèuΚó¡ o„ !$ pκÍ5 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ÉΟ≈yè÷Ρ F{$% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr& 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθè= Ï�≈ tóø9 $# ∩⊇∠∪     

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, 

mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka 

mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah), dan 

mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah).  
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Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang 

lalai.” (Al A’raf: 179) 

Dan berfirman seraya menghikayatkan tentang orang seperti mereka: 

(#θä9$ s%uρ öθs9 $̈Ζä. ßì yϑó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷ètΡ $ tΒ $ ¨Ζä. þ’Îû É=≈ pt õ¾ r& Î�� Ïè¡¡9 $# ∩⊇⊃∪   (#θèùu�tI ôã$$ sù öΝ ÍκÈ: /Ρ x‹Î/ $Z) ósÝ¡ sù É=≈ysô¹X{ Î��Ïè¡¡9 $# ∩⊇⊇∪     

“Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya 

tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.” Mereka mengakui dosa 

mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.” (Al Mulk: 10-

11) 

Dan Dia Ta’ala berfirman: 

!$ yϑsù 4o_ øîr& öΝåκ÷] tã öΝ ßγ ãèøÿxœ Iωuρ öΝ èδ ã�≈ |Á ö/r& Iωuρ ΝåκèEy‰Ï↔øùr& ÏiΒ > ó x«   

“…tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka…” (Al 

Ahqaf: 26) 

Abu Muhammad Ibnu Ilham rahimahullah berkata: (Apa engkau melihat orang-

orang yang mengakui atas diri mereka bahwa mereka itu tidak mendengar dan tidak 

memikirkan, dan seandainya mereka itu mendengar atau memahami  tentulah mereka tidak 

masuk neraka, apakah lubang telinga mereka memiliki penyakit yang menghalangi dari 

masuknya suara?!! Atau apakah mereka itu jahil akan urusan dunia mereka, urusan 

pertanian dan tanaman, pengurusan binatang ternak mereka, penyaluran harta mereka dan 

pengembangannya, pembangunan rumah-rumah mereka, perawatan kebun-kebunnya, 

pengaturan perniagaannya, penjagaan hartanya dan permintaan kedudukan dan 

kekuasaan?!! Tidak... demi Dzat yang menyiksa mereka, Yang menghinakan mereka dan 

Yang mencela mereka, justru mereka itu orang yang paling tahu akan hal itu semua, paling 

berkecimpung dan paling menyibukkan dirinya di dalamnya serta lebih paham akan cara 

mengembangkannya, memperbanyaknya serta menyimpannya, akan tetapi orang-orang 

yang di’adzab itu berpaling dari menggunakan pendengaran, penglihatan, perabaan, 

perasaan, penciuman dan pikiran dalam berdalil atas Al Khaliq ta’ala dan apa yang 

mendekatkan kepadanya berupa keyakinan, ucapan, dan perbuatan, dan mereka kerahkan 

itu semua kepada dunia yang fana yang tidak bermanfaat dan tidak bisa menolong, bahkan 

justru memberatkan dan menjadikannya menyesal, wa billahittaufiq). Ihkamul Ahkam 1/66. 

Maka yang benar dalam bab ini adalah adanya rincian, di sana ada masalah-masalah 

dien ini yang tidak boleh jahil di dalamnya, terutama disertai penjagaan Allah akan Kitab-

Nya dan penyebarannya ke segala penjuru, dan Allah telah mengaitkan peringatan 

(nadzarah) dengannya di mana Dia berfirman: 

 z Çrρ é& uρ ¥’n< Î) # x‹≈ yδ ãβ# u ö�à) ø9 $# Ν ä.u‘ É‹Ρ T{  ÏµÎ/ .tΒuρ x\ n= t/   

“....Dan Al Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu 

dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur’an (kepadanya).....” (Al An’am: 19) 

Di antara hal itu adalah ashlut tauhid, yaitu al hanifiyyah yang mana Allah telah 

menciptakan hamba-hamba-Nya di atasnya sebagaimana dalam hadist ‘Iyadl Ibnu Himar 

yang diriwayatkan Muslim “Anak dilahirkan dan difithrahkan di atasnya,” sebagaimana dalam 

Ash-Shahihain: “Maka kedua orang tuanya memalingkannya darinya” dan para rasul semuanya 
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diutus dengannya, dan kitab-kitab seluruhnya diturunkan karenanya… kemudian siapa 

yang tidak merealisasikannya dan berpaling darinya maka ia kafir mu’rid mukadzdzib atau 

kafir mu’ridl jahil. 

Allah Ta’ala berfirman: 

# x‹≈ yδ uρ ë=≈tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& Ô8u‘$t6 ãΒ çνθãèÎ7̈?$$ sù (#θà) ¨? $# uρ öΝ ä3 ª= yès9 tβθçΗ xqö�è? ∩⊇∈∈∪   βr& (# þθä9θ à) s? !$ yϑ̄Ρ Î) tΑÌ“Ρ é& Ü=≈tGÅ3 ø9 $# 4’ n?tã È÷ tGx� Í← !$ sÛ ÏΒ $ uΖÎ= ö7s% 

βÎ) uρ $̈Ζä. tã öΝ ÍκÉJ y™# u‘ ÏŠ šÎ= Ï�≈ tós9 ∩⊇∈∉∪ ÷ρ r& (#θä9θ à) s? öθs9 !$ ¯Ρ r& tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã Ü=≈ tFÅ3 ø9 $# !$ ¨Ζä3 s9 3“ y‰÷δ r& öΝåκ÷] ÏΒ 4 ô‰s) sù Ν à2u !% y` ×π oΨÍh‹t/ ÏiΒ 

öΝ à6În/ §‘ “Y‰èδ uρ ×π yϑômu‘ uρ 4 ôyϑsù ÞΟn= øß r& £ϑÏΒ z>¤‹x. ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# t∃y‰|¹uρ $ pκ÷] tã 3 “ Ì“ôfuΖy™ tÏ%©!$# tβθèùÏ‰óÁ tƒ ôtã $ uΖÏG≈ tƒ# u u þθß™ 

É>#x‹yèø9 $# $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθèùÏ‰óÁ tƒ ∩⊇∈∠∪     

“Dan Al-Qur’an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan 

bertakwalah agar kamu diberi rahmat, (Kami turunkan Al-Qur’an itu) agar kamu (tidak) 

mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan 

sesungguhnya kami tidak memeperhatikan apa yang mereka baca. Atau agar kamu (tidak) 

mengatakan: “Sesungguhnya jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat 

petunjuk dari mereka. sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari 

Tuhanmu, petunjuk dan rahmat, maka siapakah yang lebih dhalim daripada orang yang mendustakan 

ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang 

yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling.” 

(Al An’am: 155-157) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Dia Subhaanahu menyebutkan bahwa Dia 

akan memberi balasan kepada orang yang berpaling dari ayat-ayat-Nya disebabkan mereka 

selalu berpaling. Menjelaskan hal itu bahwa setiap orang yang tidak mengakui apa yang 

dibawa Rasulullah, maka dia itu kafir baik ia meyakini kebohongannya atau menolak dari 

beriman kepadanya, atau berpaling darinya karena mengikuti apa yang dia inginkan, atau 

meragukan apa yang dibawanya. Maka setiap orang yang mendustakan apa yang beliau 

bawa adalah kafir, dan bisa saja kafir orang yang tidak mendustakan bila ia tidak beriman 

terhadapnya).  Majmu Al Fatawa cetakan Dar Ibnu Hazm 3/196. 

Orang yang berpaling dari ashlud dien dan buhul talinya yang amat kokoh (tauhid) 

setelah Allah menutup risalah dengan penutup para Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

setelah mengaitkan peringatan dengan kitab yang tidak bisa lenyap dicuci air; adalah tidak 

di’udzur dengan sebab kejahilan yang dia usahakan dengan keberpalingannya dari 

mempelajari hal paling penting yang karenanya Allah menciptakan dia. Dan tidak setiap 

orang kafir wajib sebagai orang yang mustakbir lagi mukadzdzib, sebagaimana yang dikatakan 

Syaikhul Islam, akan tetapi bisa seperti itu, dan bisa saja orang yang berpaling lagi 

mengikuti hawa nafsunya, dia tidak mendustakan dien ini dan tidak juga membenarkannya, 

dia tidak memeranginya tetapi tidak pula membelanya, serta dia tidak peduli sama sekali.   

Dan di antara masaa-iluddien ada hal yang tergolong masaa-il khafiyyah yang 

membutuhkan penjelasan (bayan), maka tidak boleh menyamakannya dengan ashlut tauhid 

dan apa yang menggugurkannya berupa syirik yang nyata dan tandid, atau 

menyamakannya dengan apa yang diketahui dari dien ini secara pasti dan ia nampak lagi 

masyhur sehingga tidak samar atas seorang pun. 
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Dan ini bila dalam al maqalat al khafiyyah 

maka bisa dikatakan: Sesungguhnya ia adalah keliru lagi sesat yang belum tegak atasnya 

hujjah yang mana orangnya dikafirkan, akan tetapi itu terjadi pada kelompok-kelompok dari 

mereka dalam hal-hal dhahirah yang mana orang-orang awam dan khusus dari kaum 

muslimin mengetahui bahwa ia termasuk dienul muslimin, bahkan kaum Yahudi dan 

Nasrani mengetahui bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus dengannya dan 

mengkafirkan orang yang menyelisihinya, seperti perintahnya untuk beribadah kepada 

Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya, dan larangannya dari ibadah kepada selain Allah dari 

kalangan Malaikat, para Nabi, matahari, bulan, bintang, berhala dan yang lainnya.  

Sesungguhnya ini adalah ajaran Islam yang paling nampak, dan seperti perintahnya 

melaksanakan shalat yang lima waktu, pewajibannya dan pengagungan statusnya, dan 

seperti permusuhannya terhdap Yahudi, Nasrani, musyrikin, shabiin dan majusi, dan seperti 

pengharaman fawahisy, riba, khamr, judi dan yang serupa itu). Majmu Al Fatawa cet Dar 

Ibnu Hazm 4/37 

Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab rahimahullah  telah menukil dalam Mufidul 

Mustafid ucapan Syaikhul Islam rahimahullah: (Saya tergolong orang yang paling dahsyat 

pelarangannya dari menisbatkan orang mu’ayyan kepada takfir, tabdi’ atau tafsiq atau maksiat, 

kecuali bila telah diketahui bahwa telah tegak atasnya hujjah risaliyyah yang mana orang 

yang menyelisihinya terkadang kafir, fasiq dan maksiat). 

Kemudian Syaikh Muhammad rahimahullah berkata seraya mengomentari: (Dan 

inilah bentuk ucapan beliau dalam masalah ini, di setiap tempat kami telah mempelajari 

ucapannya, beliau tidak menyebutkan tidak takfir mu’ayyan melainkan beliau 

melanjutkannya dengan ungkapan yang menghidangkan isykal itu bahwa yang dimaksud 

dengan tawaqquf dari takfirnya adalah sebelum sampai hujjah kepadanya, dan adapun bila 

hujjah telah sampai kepadanya, maka ia divonis dengan apa yang dituntut oleh masalah itu, 

berupa takfir, tafsiq atau maksiat. Dan beliau rahimahullah menegaskan bahwa ucapannya ini 

berkenaan dengan selain masaa-il dhahirah, di mana beliau mengatakan dalam 

bantahannya terhadap ahlil kalam tatkala beliau menuturkan bahwa sebagian tokoh mereka 

banyak yang murtad dari Islam, beliau berkata: Dan ini bila dalam al maqalat al khafiyyah 

maka bisa dikatakan: Sesungguhnya ia di dalamnya keliru lagi sesat yang belum tegak 

atasnya hujjah yang mana orang yang meninggalkannya dikafirkan, akan tetapi ini muncul 

darinya dalam hal-hal yang mana orang-orang khusus dan kalangan awam dari kaum 

muslimin mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus dengannya dan 

beliau kafirkan oang yang menyelisihinya, seperti ibadah kepada Allah saja tidak ada sekutu 

bagi-Nya dan larangannya dari ibadah kepada selain-Nya berupa malaikat, para Nabi dan 

yang lainnya, sesungguhnya ini adalah ajaran Islam yang paling nyata, dan seperti 

pewajiban shalat yang lima waktu dan pengagungan keberadaannya, dan seperti 

pengharaman fawahisy dan pengharaman riba, khamr dan judi, kemudian engkau dapatkan 

banyak dari para tokoh mereka terjatuh di dalamnya, maka mereka itu murtad, dan lebih 

dahsyat dari itu bahwa di antara mereka ada yang menulis kitab dalam ajaran kaum 

musyrikin sebagaimana yang dilakukan Abu Abdillah Ar Razi yaitu (Al Fakhrurraziy), 

beliau (Ibnu Taimiyyah) berkata: Dan ini adalah kemurtadan yang nyata dengan 

kesepakatan kaum muslimin.” Selesai ucapannya. 
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Perhatikan hal ini dan perhatikan apa yang ada di dalamnya berupa rincian syubhat 

yang disebutkan musuh-musuh Allah, akan tetapi siapa yang Allah inginkan kesesatannya 

maka kamu tidak memiliki kemampuan menolongnya dari (adzab) Allah, yaitu bahwa yang 

kami yakini dan kami menghadap Allah dengannya serta semoga Dia meneguhkan kami di 

atasnya, meskipun ia (Ibnu Taimiyyah) keliru atau (keliru) orang yang lebih hebat darinya 

dalam masalah ini, yaitu masalah orang muslim bila menyekutukan Allah setelah bulughul 

hujjah atas orang muslim yang mengutamakan ini atas para muwahhidien, atau mengklaim 

bahwa ia di atas al haq, atau hal lainnya berupa kekafiran yang nyata lagi terang yang telah 

dijelaskan Allah, Rasul-Nya dan ulama umat ini.  Sesungguhnya kami beriman terhadap apa 

yang datang kepada kami dari Allah dan Rasul-Nya berupa pengkafirannya walaupun telah 

keliru orang yang keliru, maka bagaimana wal hamdulillah sedangkan kami tidak 

mengetahui dari seorang ulama pun penyelisihan dalam masalah ini, namun orang yang 

menentang di dalamnya hanyalah berlindung kepada hujjah Fir’aun: 

tΑ$ s% $ yϑsù ãΑ$ t/ Èβρ ã�à) ø9 $# 4’n<ρ W{ $# ∩∈⊇∪    

“Bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?” (Thaha:51) 

Atau hujjah Quraisy: 

 $ tΒ $ uΖ÷èÏÿxœ # x‹≈ pκÍ5 ’Îû Ï'©# Ïϑø9 $# Íοt�ÅzFψ $# ÷βÎ) !# x‹≈ yδ āωÎ) î,≈ n= ÏG÷z $# ∩∠∪    

“Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir....” (Shaad:7) 

Selesai dari Mufidul Mustafid Fi Hukmi Tarikit Tauhid yang ada dalam kumpulan ‘Aqidatul 

Muwahhidien 54-55. 

Syaikh Ishaq Ibnu Abdirrahman Alu Asy Syaikh rahimahullah: (Dan masalah kita 

ini yaitu ibadah kepada Allah tidak ada sekutu bagi-Nya dan bara’ah dari ibadah kepada 

selain-Nya, dan sesungguhnya siapa yang beribadah kepada selain Allah di samping dia 

beribadah kepada-Nya, maka dia itu telah musyrik dengan syirik akbar yang mengeluarkan 

dari millah. Ia adalah ashlul ushul (inti segala inti) dan dengannya Allah mengutus para rasul 

dan menurunkan kitab-kitab-Nya, serta hujjah telah tiba atas manusia dengan Rasul dan 

dengan Al Qur’an. Begitulah engkau dapatkan jawaban dari aimmatuddien dalam al ashlu 

(masalah inti/tauhid) itu saat pengkafiran orang yang menyekutukan Allah, sesungguhnya 

ia disuruh taubat (istilah), bila ia taubat maka ia diterima) dan bila tidak maka ia dihukum 

bunuh (qotl), mereka tidak menyebarkan keharusan ta’fir (memberi tahu sebelum dikafirkan) 

dalam masalah-masalah ushul, namun mereka hanya menyebutkan ta’rif dalam al masaa-il al 

khafiyyah yang terkadang dalilnya samar atas sebagian kaum muslimin, seperti masalah-

masalah yang diselisihi oleh sebagian ahlul bid’ah seperti Qadariyyah, Mur’jiah atau dalam 

masalah khafiyyah seperti sharf dan ‘athf. Bagaimana mungkin para ulama (mengharuskan) 

ta’rif terhadap ‘ubbadul qubur sedangkan mereka itu bukan kaum muslimin dan tidak masuk 

dalam penyebutan Islam?! Dan apakah tersisa amalan bersama syirik?! Sedangkan Allah 

ta’ala berfirman:  

Ÿωuρ tβθè= äzô‰tƒ sπ ¨Ψyfø9 $# 4®L ym yk Î=tƒ ã≅ yϑpg ø:$# ’Îû ÉdΟy™ ÅÞ$u‹Ïƒ ø:$#   

“...dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lobang jarum....” (Al A’raf: 40) 

Dan berfirman: 
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tΒuρ õ8Î�ô³ç„ «!$$ Î/ $yϑ̄Ρ r( s3 sù §�yz š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# çµ à� sÜ ÷‚tF sù ç�ö� ©Ü9 $# ÷ρ r& “Èθôγ s? Ïµ Î/ ßw† Ìh�9 $# ’ Îû 5β% s3 tΒ 9,‹Åsy™ ∩⊂⊇∪     

 “....dan barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia adalah seolah-olah jatuh dari 

langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.” (Al Hajj: 31) 

Dan berfirman: 

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï� øótƒ βr& x8u�ô³ç„  Ïµ Î/   

“Sesungguhnya Allah tidak akan  mengampuni dosa syirik....” (An Nisa: 48) 

Dan berfirman:  

tΒuρ ö�à� õ3 tƒ Ç≈ uΚƒM}$$ Î/ ô‰s) sù xÝÎ6 ym …ã&é# yϑtã  

“Dan barangsiapa yang kafir setelah beriman maka hapuslah amalannya.” (Al Maidah: 5) Dan ayat-

ayat lainnya. 

Akan tetapi keyakinan ini (maksudnya kemestian memberitahu pelaku syirik 

sebelum dikafirkan) lazim darinya keyakinan yang buruk, yaitu bahwa hujjah belum tegak 

atas umat ini dengan Rasul dan Al Qur’an, kami berlindung kepada Allah dari keburukan 

pemahaman yang mengharuskan bagi mereka pelupaan Al Kitab dan Rasul, bahkan ahlul 

fatrah yang belum sampai risalah dan Al Qur’an kepada mereka dan mati di atas jahiliyyah 

tidaklah dinamakan muslimin dengan ijma.” 

Dari Hukmu Takfir Al Mu’ayyan Wal Farqu Baina Qiyamil Hujjah Wa Fahmil Hujjah hal 

150-151 yang ada dalam ‘Aqidatul Muwahhidin. 

Syaikh Abdullah Ibnu ‘Abdirrahman Aba Buthain: ((Sebagian orang yang membela 

kaum musyrikin berdalil dengan kisah orang yang mewasiatkan kepada keluarganya agar 

membakar dia setelah mati atas (keyakinan mereka) bahwa pelaku kekafiran karena jahl 

tidak boleh dikafirkan, dan tidak boleh dikafirkan kecuali orang yang mu’anid. 

Dan jawaban atas hal itu semua adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah 

mengutus rasul-rasul-Nya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan supaya 

tidak ada bagi manusia hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Sedangkan hal paling 

besar yang dengannya mereka diutus dan mereka dakwahkan adalah ibadah kepada Allah 

saja, tidak ada sekutu bagi-Nya dari syirik yang mana ia adalah ibadah kepada selain-Nya. 

Bila saja pelaku syirik akbar di’udzur karena kejahilannya, maka siapa gerangan orang yang 

tidak di’udzur? Dan lazim (kemurnian) dari klaim ini adalah bahwa tidak ada hujjah bagi 

Allah atas seorangpun kecuali orang mu’anid, padahal sesungguhnya pemilik klaim ini tidak 

bisa mempatenkan (memberlakukan total) kaidah dasarnya, namun mesti terjadi tanaqudl 

(kontradiksi), karena ia tidak bisa tawaqquf dalam mengkafirkan orang yang ragu akan 

kerasulan Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam atau ragu akan hari kebangkitan atau 

ushuluddien lainnya, sedangkan orang yang ragu itu jahil, dan para fuqaha rahimahumullah 

menuturkan dalam kitab-kitab fiqh tentang hukum orang murtad, yaitu bahwa ia adalah 

orang muslim yang kafir setelah keislamannya, baik berupa ucapan, perbuatan, keyakinan 

atau keraguan, sedangkan sebab keraguan adalah kejahilan. Dan lazim pendapat ini adalah 

tidak takfir kaum jahil dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang dibakar 

dengan api oleh Ali radliyallahu ‘anhu, karena kami memastikan bahwa mereka itu jahil, 

sedangkan para ulama rahimahumullah telah berijma atas kekafiran orang yang tidak 
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mengkafirkan Yahudi dan Nasrani atau orang yang ragu akan kekafiran mereka, sedangkan 

kami yakin bahwa mayoritas mereka itu jahil… hingga ucapannya: Dan Allah Subhaanahu 

telah mengabarkan tentang orang-orang kafir bahwa mereka itu berada dalam keraguan dari 

apa yang dilakukan para rasul… dan beliau tuturkan ayat-ayat tentang hal itu terus berkata: 

Dan sesungguhnya Allah telah mencela para muqallidien dengan firman-Nya tentang 

mereka:  

$ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰y ùρ $ tΡ u !$ t/# u #’n?tã 7π ¨Βé& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈rO# u šχρß‰tF ø) •Β ∩⊄⊂∪  * Ÿ≅≈ s% öθs9 uρ r& Ο ä3 çGø⁄Å_ 3“y‰÷δ r'Î/ $ £ϑÏΒ öΝ ›?‰ y_uρ Ïµ ø‹n= tã ö/ä.u !$ t/# u 

( (# þθä9$ s% $ ¯ΡÎ) !$ yϑÎ/ Ο çFù= Å™ö‘ é&  ÏµÎ/ tβρ ã�Ï�≈ x. ∩⊄⊆∪   $uΖôϑs) tFΡ$$ sù öΝ åκ÷] ÏΒ ( ö�ÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t6 É)≈ tã tÎ/ Éj‹s3 ßϑø9 $# ∩⊄∈∪     

“Demikianlah sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan 

sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. (Rasul itu) berkata: Apakah (kamu akan 

mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk 

daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?” mereka menjawab: “Sesungguhnya 

kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya.” Maka kami binasakan mereka 

maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.” (Az Zukhruf: 23-25)  

Namun demikian Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengkafirkannya. Maka para ulama 

berdalil dengan ayat ini dan yang lainnya bahwa tidak boleh taqlid dalam ma’rifatullah dan 

risalah, dan bahwa hujjah Allah Subhaanahu tegak atas manusia dengan diutusnya para rasul 

kepada mereka meskipun tidak memahami hujjah-hujjah Allah dan penjelasan-Nya. Syaikh 

Muwaffaquddien Abu Muhammad Ibnu Qudamah rahimahullah saat melangsungkan 

ucapannya dalam masalah (apakah setiap mujtahid benar) seraya mengeluarkan pendapat 

jumhur, bahwa tidak setiap mujtahid benar, akan tetapi yang benar adalah ucapan salah 

seorang dari pendapat-pendapat para mujtahid, beliau berkata: Al Jahidh mengklaim bahwa 

orang yang menyelisihi millatul Islam bila ia berpikir kemudian tidak mampu menggapai al 

haq maka dia itu di’udzur lagi tidak dosa, hingga ia berkata: Adapun pendapat Al Jahidh 

maka ia adalah batil secara meyakinkan dan kekafiran terhadap Allah serta penolakan 

terhadap Allah dan rasul-Nya)). (Al Intishar Liizbillahil Muwahhidien War Raddu ‘Alal Majadil 

‘Anil Musyrikien). Hal 16-17 dalam ‘Aqidatul Muwahhidien. 

Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Alu Asy Syaikh berkata di akhir fatwanya 

tentang pengkafiran orang-orang yang menyembah Al Badawi, Al Jailani dan kuburan Ahlul 

Bait meskipun mereka menamakannya sebagai wasaaith (perantara) dan bukan aalihah 

(tuhan) serta tidak ada syarat mereka itu meyakininya sebagai aalihah dengan kata ini, 

beliau berkata: (Tauhid tidak ada kejahatan di dalamnya, hal ini tidak sepantasnya tidak 

diketahui, namun orang ini berpaling dari dien, apakah orang jahil akan matahari?! Ulama 

mereka itu jahil, dan tidak ada yang lebih jahil dari orang musyrik. Di dalam Al Qur’an tidak 

ada khithab dengan kejahilan kecuali terhadap sebagian orang yang beribadah kepada selain 

Allah, mereka itu orang-orang jahil dan hujjah itu telah tegak atas mereka. Dua hal yang bisa 

berkumpul: Pengetahuan akan kadar hujjah yang tegak atas mereka dan kejahilan akan 

kadar apa yang ia berpaling darinya). 

Dan telah terjadi munadharah (debat) seputar itu antara beliau dengan Syaikhul 

Azhar (Rektor Al Azhar) yang mana ia (Syaikhul Azhar) berkata di ujung debat: “Mereka 

(para ‘ubbadul qubur) itu telah menampakkan penampilan orang kafir.” Maka Syaikh 

menjawab: (“Maka kami menampakkan terhadap mereka sikap orang-orang yang 
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mengkafirkan”). Lihat Majmu Fatawa wa Rasaail Asy Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim 12/197-

198. 

Syaikhul Islam berkata juga saat beliau berbicara dalam masalah tawassul dengan 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya membantah orang yang berkata bahwa orang yang 

menafikan kebolehan tawassul dengan beliau adalah telah kafir: (Dan tidak seorangpun 

berkata bahwa orang yang berkata dengan pendapat yang pertama maka dia telah kafir, dan 

sama sekali tidak ada alasan untuk mengkafirkannya, karena ini adalah masalah khafiyyah 

yang dalil-dalilnya tidak nampak lagi jelas, sedangkan kekafiran itu hanyalah dengan 

mengingkari suatu yang maklum secara pasti dari dien ini, atau dengan mengingkari 

hukum-hukum yang mutawatir lagi diijmakan, dan yang serupa itu. Cet. Dar Ibnu Hazm 

1/81. 

Dan sebagai pelengkap pembicaraan, kami ingin mengingatkan bahwa al hashr 

(pembatasan) di sini hanyalah tentang kufur takdzib, maka ia tidak terbukti kecuali dalam 

hal yang telah diketahui secara pasti dari dien ini, dan ia mutawatir serta nampak. Adapun 

hal yang tergolong hal-hal khafiyyah, maka sesungguhnya orang yang mengingkarinya 

tidaklah dianggap mukadzdzib (mendustakan) karena kesamarannya atas dia atau karena 

belum sampai kepadanya. 

Dan sudah pasti bahwa itu bukan hashr bagi seluruh macam-macam kekafiran dalam 

kufur terkait, sebagaimana yang dikatakan Neo Jahmiyyah dan Murji’ah pada hari ini, 

sungguh telah tiba sebelumnya ucapan beliau tentang kufur i’radl (kekafiran dengan sebab 

keberpalingan) dan telah sering berulang-ulang ucapannya (Dan secara umum siapa yang 

berkata atau melakukan suatu yang merupakan kekafiran maka ia kafir dengan hal itu 

meskipun tidak bermaksud untuk kafir). Ini adalah di sisi Syaikhul Islam lebih nampak dari 

keberadaannya bisa diperdebatkan atau bisa dipalingkan. 

Dan berkata juga dalam membedakan antara hal-hal khafiyyah yang mana orang jahil 

akannya di’udzur dengan hal-hal lain yang nampak lagi ma’lum secara pasti: (Dan kata 

tawassul terkadang dimaksudkan dengannya tiga hal: dimaksudkan dengannya dua hal 

yang disepakati di antara kaum muslimin. 

Pertama: Ia adalah ashlul iman dan Islam, yang tawassul dengan iman terhadap beliau dan 

dengan ketaatan terhadapnya. 

Kedua: Do’anya dan syafa’at terhadapnya, dan ini juga bermanfaat, tawassul dengannya 

orang yang mendo’akannya dan orang yang membantunya dengan kesepakatan kaum 

muslimin. 

Siapa yang mengingkari tawassul dengannya dengan salah satu dari dua materi ini, 

maka ia kafir murtad lagi disuruh taubat, bila dia taubat maka diterima dan bila tidak maka 

dibunuh sebagai orang murtad, akan tetapi tawassul dengan hukuman terhadapnya dengan 

ketaatan terhadapnya adalah ashluddien, dan ini maklum secara pasti dari dienul Islam ini 

bagi orang khusus dan orang awam. Dan siapa mengingkari makna ini maka kekafirannya 

sangat nampak bagi orang khusus dan orang awam. Adapun do’anya dan syafa’atnya serta 

intifa’ kaum muslimin dengan hal itu maka siapa mengingkarinya maka ia juga kafir, akan 

tetapi ini lebih samar dari yang awal, oleh sebab itu siapa mengingkarinya karena kejahilan 

maka ia (mesti) diberitahu tentang hal itu, kemudian bila ia bersikeras di atas 

pengingkarannya maka ia murtad).  Majmu Al Fatawa Cet. Dar Ibnu Hazm 1/115. 
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Perhatikanlah pemilahan beliau dalam hal ‘udzur antara apa yang samar dan 

membutuhkan pada ta’rif dengan apa yang tergolong Ashluddien Wal Iman Wal Islam atau 

yang telah diketahui secara pasti dari dienul muslimin. 

Dan berkata juga 3/184: (Sesungguhnya Ushuluddien1 bisa jadi ia masalah-masalah 

yang wajib diyakini berupa ucapan atau ucapan dan amalan, seperti masalah tauhid, sifat-

sifat Allah, qadar, kenabian, hari kebangkitan atau bukti-bukti masalah-masalah ini. 

Adapun bagian pertama: maka (ia adalah) setiap apa yang diperlukan manusia 

untuk meyakininya dan membenarkannya dari masalah-masalah ini, sungguh Allah telah 

menjelaskannya dengan penjelasan yang memuaskan lagi memutus udzur (alasan), karena 

ia adalah tergolong hal terbesar yang disampaikan Rasul dengan penyampaian yang nyata 

dan yang beliau sampaikan kepada manusia serta tergolong hal terbesar yang dengannya 

Allah tegakkan hujjah atas hamba-hamba di dalamnya dengan para Rasul yang menjelaskan 

dan menyampaikannya. 

Sedangkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam meliputi 

dari hal itu terhadap puncak apa yang dimaksud.... dan tamamul wajib wal mustahab. Dan 

yang mengira bahwa Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah) tidak meliputi atas penjelasan 

hal itu hanyalah orang yang kurang pada akalnya, pendengarannya, serta orang yang 

memilki bagian dari ucapan ahlinnaar (penghuni neraka) yang berkata: “Sekiranya kami 

mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka 

yang menyala-nyala”. Selesai dengan ikhtishar. 

 Beliau berkata tentang Jahmiyyah: (Sesungguhnya mereka menyelisihi apa yang 

disepakati oleh semua agama dan semua pemilik fithrah yang bersih, namun demikian 

banyak dari maqalat mereka terkadang samar atas banyak ahlul iman sehingga ia mengira 

bahwa al haq itu bersama mereka, karena syubhat-syubhat yang merka lontarkan, padahal 

orang-orang mu’min itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lahir 

bathin, namun hal ini tersamar dan terkaburkan atas mereka sebagaimana hal ini tersamar 

terhadap selain mereka dari kalangan ahlul bid’ah, maka mereka itu bukanlah orang-orang 

                                                 
1
 Dan darinya dan dari apa yang telah lalu sebelumnya, engkau mengetahui bahwa ucapannya tentang pengingkaran (terhadap orang yang 

memilah dien kepada ushul yang membuat kafir bila diingkari dan kepada furu’ yang tidak membuat kafir bila diingkari) bukanlah dimaksud 

dengannya bantahan atau pengguguran rincian yang disebutkan di atas ini yang beliau sebutkan berulang kali di banyak tempat dalam 

fatwanya pada bab-bab al ‘udzru bil jahli dalam masaail khafiyyah bukan (masaail) dhahirah yang jelas lagi diketahui secara pasti baik itu 

tergolong ushul atau furu’.  Namun yang dimaksud dengan hal itu hanyalah pengingkaran terhadap Mu’tazilah dan semacam mereka dari 

kalangan yang membagi dien ini kepada dua macam ini atas ushul yang rusak yang meyelisihi ushul Ahlus sunnah, sebagaimana yang beliau 

isyaratkan di tempat itu sendiri yang selalu didengung-dengungkan oleh sebagian manusia (23/196) dan berkata seraya menjelaskan lagi 

menjabarkan di tempat-tempat lain (3/191): (Dan salaf serta para imam yang mencela dan membid’ahkan pembicaraan tentang jauhar 

jism dan ‘ardl, ucapan mereka itu berisi celaan terhadap orang yang memasukan makna-makna yang dimaksud oleh mereka dengan lafadh-

lafadh ini dalam ushul addien dalam dalaail-nya, dan dalam masaail-nya: penafian dan itsbat…) 

Dan berkata (4/380): (Sesungguhnya kelompok dari ahlul kalam menamakan apa yang ditetapkannya sebagai (ushuluddien). Dan ini adalah 

nama yang agung, sedangkan yang dinamainya di dalamnya terdapat kerusakan dien yang Allah ketahui. Bila ahlul haq was sunnah 

mengingkari hal itu maka Al Mubthil (ahlul bid’ah) ini berkata: “Mereka telah mengingkari ushuluddien”. Padahal mereka tidak mengingkari 

apa yang berhak dinamakan ushuluddien, namun mereka hanya mengingkari apa-apa yang dinamakan orang ini sebagai ushuluddien, dan 

ia adalah nama-nama yang dinamakan oleh mereka dan bapak-bapak mereka dengan nama-nama yang tidak Allah turunkan dalil 

tentangnya.  Dien adalah apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya serta Dia telah menjelaskan ushul dan furu’nya, dan tergolong mustahil 

Rasulullah telah menjelaskan furu’uddien tanpa ushulnya…) 

Ungkapan beliau yang dijelaskan di dalamnya bahwa pembagian dien terhadap ushul dan furu’ adalah diambil dari Mu’tazilah dan yang 

lainnya dari ahlul furu’ dan yang didengung-dengungkan seputarnya serta senang dengannya para Jahmiyyah dan Murji-ah dan sayangnya 

mereka diikuti atas hal itu juga oleh sebagian orang-orang baik yang Intisab kepada ilmu dan dakwah… tidaklah seperti apa yang mereka 

pahami secara muthlaq, namun ia sesuai apa yang beliau rahimahullah jelaskan di sini… 
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kafir secara pasti, namun bisa jadi di antara mereka ada orang pasiq ahli maksiat dan bisa 

jadi di antara mereka ada orang yang keliru lagi diampuni dan bisa jadi bersamanya ada 

keimanan dan ketaqwaan yang mana dia mendapat perwalian Allah dengannya sesuai 

kadar keimanan dan ketaqwaannya. Inilah pendapat Ahlus Sunnah yang dengannya mereka 

menyelisihi Khawarij, Jahmiyyah, Mu’tazilah dan Murji-ah adalah bahwa iman beragam 

tingkatannya dan memiliki bagian-bagian sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam: 

 )خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان(
“Dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah dari keimanan”. Dan dari 

itu maka beragamnya perwalian Allah dan pembagian-pembagiannya sesuai dengan hal 

itu). (Majmu Al Fatawa cet, Dar Ibnu Hazm 3/220) 

 Berkata pula (12/99): (Adapun takfir, maka yang benar adalah bahwa sesungguhnya 

siapa yang ijtihad dari umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ia memaksudkan 

pada al haq sedang ia keliru, maka ia tidak dikafirkan namun kekeliruannya diampuni. 

Siapa yang jelas baginya apa yang dibawa Rasulullah lalu ia menentang Rasul setelah jelas 

baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mu’minin, maka ia kafir. Dan siapa 

saja yang mengikuti hawa nafsunya dan dia taqshir dalam mencari al haq serta berbicara 

tanpa dasar ilmu, maka ia itu maksiat lagi berdosa, kemudian bisa saja fasiq dan terkadang 

dia memiliki kebaikan yang menutupi kesalahan-kesalahannya, jadi takfir itu berbeda 

tergantung perbedaan keadaan seseorang, maka tidak setiap orang yang keliru, mubtadi’, 

orang jahil dan orang sesat itu kafir, bahkan tidak pula fasiq dan tidak pula maksiat, apalagi 

seperti masalah Al Qur’an dan sungguh telah keliru di dalamnya banyak kalangan dari para 

tokoh berbagai kelompok terkenal sebegai ahlul ilmi dan dien di tengah manusia....)  

 Syaikhul Islam juga berkata: (Takfir adalah hak Allah ta’ala, maka tidak boleh 

dikafirkan kecuali orang yang telah dikafirkan Allah dan Rasul-Nya dan juga sesungguhnya 

takfir orang tertentu (mu’ayyan) dan kebolehan membunuhnya tertumpu terhadap 

sampainya kepada dia hujjah nabawiyyah yang mana orang yang menyelisihinya 

dikafirkan, karena tidak setiap orang yang jahil akan sesuatu dari dien ini dikafirkan...) 

hingga ucapannya: (Oleh sebab itu saya mengatakan kepada Jahmiyyah dari kalangan 

Huluuliyyah dan Nufaat yang menafikan keberadaan Allah ta’ala di atas ‘Arsy: Seandainya 

saya setuju dengan kalian tentulah saya kafir karena saya mengetahui bahwa ucapan kalian 

adalah kekafiran, sedangkan kalian menurut saya tidak kafir karena kalian adalah orang-

orang jahil.)1 

                                                 
1
 Itu dinukil darinya oleh Syaikh Ahmad Ibnu Ibrahim Ibnu Isa dalam syarah-nya terhadap Nuniyyah Ibnul Qayyim, kemudian beliau 

berkata seraya menta’liq: (Dan ucapannya “menurut saya” menjelaskan bahwa tidak takfir mereka itu bukanlah hal yang diijmakan, akan 

tetapi pilihan saja, dan mendapat beliau dalam masalah ini adalah menyelisihi pendapat yang masyhur dalam madzhab, karena yang shahih 

dalam madzhab (imam Ahmad) adalah takfir mujtahid yang mengajak kepada pendapat Khalqul Qur’an, atau penafian ru’yah, atau rafdl 

dan yang serupa dengannya dan tafsiq orang yang taqlid. Majduddin Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: (Yang shahih adalah bahwa 

setiap bid’ah yang kami kafirkan penyeru di dalamnya, maka kami tafsiq orang yang taqlid di dalamnya, seperti orang yang berpendapat 

bahwa Al Qur’an makhluk, ilmu Allah makhluk, atau bahwa nama-nama Allah mahkluk, atau bahwa Dia tidak dilihat di akhirat, atau 

mencela para sahabat dalam rangka ibadah atau berpendapat bahwa iman itu sekedar keyakinan dan yang serupa itu, siapa dalam suatu 

dari bid’ah ini dia menyeru kepadanya dan melakukan perdebatan di atasnya maka ia divonis kafir, Ahmad menegaskan hal itu dalam 

banyak tempat) selesai, coba lihat bagaimana mereka memvonis kekafiran mereka padahal mereka itu jahil, sedangkan Syaikhul Islam 

rahimahullah memilih tidak takfir mereka, namun mereka dihukum fasiq menurutnya). 2/409-410. 
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 Dan berkata juga: (Demikianlah, padahal sesungguhnya saya selalu –dan orang yang 

bermajlis dengan saya mengetahui dari saya– bahwa saya tergolong orang yang paling 

dahsyat pelarangannya dari menisbatkan orang mu’ayyan kepada takfir, tafsiq, dan maksiat 

kecuali bila telah diketahui bahwa telah tegak atasnya hujjah risaliyyah yang mana orang 

yang menyelisihinya bisa kafir, bisa fasiq dan bisa maksiat. Sesungguhnya saya mengakui 

bahwa Allah telah mengampuni bagi umat ini kekeliruannya, sedangkan itu meliputi 

khatha’ (kekeliruan) dalam masaa-il khabariyyah wal qauliyyah dan al masaa-il al ‘ilmiyyah. Salaf 

sendiri senantiasa berselisih dalam banyak masalah, namun satu sama lain tidak memvonis 

kafir, fasiq dan maksiat, sebagaimana Syuraih mengingkari qira-ah orang yang membaca: 

 )بل عجبُت ويسخرون(
“Bahkan Aku menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu”. (Ash 

Shaffaat: 12) 

Dan ia berkata: (Tentang Allah, Dia tidak heran)... 

Sebagaimana pula Aisyah dan sahabat lainnya berselisih tentang apakah Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat Rabb-nya, dan Aisyah berkata: “Siapa yang mengklaim 

bahwa Muhammad telah melihat Rabb-nya, maka ia telah berdusta sangat besar atas nama Allah”. 

Namun demikian kami tidak mengatakan kepada Ibnu ‘Abbas dan para sahabat yang 

menyelisihinya: “Sesungguhnya ia mengada-ada terhadap Allah”. Sebagaimana Aisyah 

menyelisihi dalam hal si mayit mendengar ucapan orang yang masih hidup dan dalam hal 

penyiksaan si mayit dengan sebab tangisan keluarga dan masalah lainnya....)1 hingga 

ucapannya: 

(Dan takfir adalah termasuk wa’iid, sesungguhnya meskipun ucapan itu adalah 

pendustaan terhadap apa yang disabdakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam akan tetapi 

bisa jadi orang itu baru masuk Islam atau hidup di pedalaman yang jauh, maka orang 

seperti ini tidak dikafirkan dengan sebab pengingkarannya sehingga tegak atasnya hujjah.  

Dan bisa jadi orang itu belum mendengar nash-nash itu atau telah mendengarnya namun 

tidak tsabit di sisinya atau di sisinya ada hal lain yang menentang hal itu yang 

mengharuskan dia untuk mentakwilnya meskipun itu salah. Dan saya selalu menuturkan  

yang ada dalam Ash Shahihain tentang orang yang berkata: (Bila saya mati, maka bakarlah 

saya kemudian debu saya ditaburkan ke laut, demi Allah sungguh seandainya Allah mampu 

membangkitkan saya, sungguh dia akan meng’adzabku dengan ‘adzab yang tidak pernah 

dia timpakan kepada seorangpun dari makhluk ini,” maka mereka melakukan hal itu 

terhadapnya, maka Allah berkata terhadapnya: Apa yang mendorong kamu melakukan hal 

itu? Ia berkata: Rasa takut kepada-Mu,” Maka Dia mengampuninya). Ini adalah orang yang 

ragu akan qudrah Allah dan dalam hal pengembaliannya bila ia ditaburkan dimana-mana, 

bahkan ia meyakini bahwa ia tidak akan dibangkitkan, sedangkan ini adalah kekafiran 

dengan kesepakatan kaum muslimin, akan tetapi ia itu jahil tidak mengetahui hal itu sedang 

ia orang mu’min yang takut Allah akan menyiksanya, maka ia diampuni dengan sebab itu. 

Sedangkan orang yang mentakwilkan dari ahli ijtihad yang sangat berupaya 

mengikuti Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah lebih berhak mendapatkan ampunan dari 

macam orang seperti ini. Majmu Al fatawa cetakan Dar Ibnu Hazm 3/147-148. 

                                                 
1
 Lihat dalam hal ini dan semisalnya (Al Ijabah ‘Ammastadrakathu Aisyah ‘Anishshahabah) karya Az Zarkasiy. 



422     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

Perhatikan ucapannya tentang orang itu (ini adalah orang yang ragu akan qudrah 

Allah dan dalam hal pengembaliannya bila ia ditaburkan di mana-mana...) karena 

sesungguhnya orang tersebut tidak mengingkari hari akhir dan tidak mengingkari hari 

kebangkitan secara mutlaq, namun sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam, ditempat lain di 

dalam Al Fatawa 12/263: (Ia beriman kepada Allah secara umum dan beriman kepada hari 

akhir secara umum, yaitu bahwa Allah memberikan pahala dan memberikan ‘adzab setelah 

kematian). 

Rasa takut dari Allah menyiksanya atas dosa-dosanya mendorong dia pada saat 

kekalutannya menjelang kematiannya untuk mewasiatkan apa yang dia wasiatkan. 

Kejahilan ini muncul darinya akan keluasan qudrah Allah ta’ala dan rincian-rinciannya serta 

bahwa Allah kuasa untuk mengumpulkan setiap elemen dari elemen-elemen tubuhnya. 

Rincian ini adalah tergolong khabar yang tidak bisa diketahui kecuali lewat jalur hujjah 

risaliyyah, oleh sebab itu diudzurlah orang jahil yang memiliki ashlul iman dan tauhid, 

sebagaimana orang ini, karena apa yang dia keliru (di dalamnya) atau yang tidak dia ketahui 

adalah sebagian rincian Al Asma Wash Shifat dan hal-hal yang tergolong khafiy lainnya. 

Syaikhul Islam telah menurturkan berita tentang orang ini di tempat lain dalam Al 

Fatawa 11/224, kemudian beliau berkata sambil menjelaskan hal itu: (Orang ini mengira 

bahwa Allah tidak kuasa atasnya bila badannya sudah diceraiberaikan seperti ini, terus dia 

mengira bahwa Dia tidak membangkitkannya bila ia telah menjadi seperti itu..) hingga 

ucapannya hal 225: (Paling maksimal dalam (khabar) ini (ada faidah) bahwa ia adalah laki-

laki yang tidak mengetahui semua apa yang menjadi hak Allah berupa shifat dan (tidak 

mengetahui) akan rincian bahwa Dia itu Dzat Yang Maha Kuasa, dan banyak dari kaum 

mu’minin terkadang tidak mengetahui hal seperti itu, maka ia tidak kafir) kemudian beliau 

menuturkan  Aisyah dalam Shahih Muslim, tatkala mengikuti Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam saat beliau keluar malam-malam menuju Al Baqi, sedangkan beliau tidak 

merasakan keberadaan Aisyah, dan sabdanya tatkala telah mengetahui hal itu:  

 أظننت أن حييف اهللا عليك ورسوله؟  (
(Apakah kamu mengira Allah dan Rasul-Nya berbuat dhalim atas kamu?)  

Dan ucapan Aisyah: (Saya berkata: Bagaimanapun manusia menyembunyikannya, apakah 

Allah mengetahuinya? Maka beliau berkata: Ya.. hingga akhir))1 

Kemudian berkata hal 226: (Ini Aisyah Ummul Mu’minin bertanya kepada Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam : Apakah Allah mengetahui segala yang disembunyikan manusia? 

Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: Ya... Ini menunjukkan bahwa ia 

belum mengetahui hal itu dan ia tidak kafir sebelum mengetahui bahwa Allah Maha 

Mengetahui segala yang disembunyikan manusia, meskipun pengakuan akan hal itu setelah 

tegaknya hujjah adalah termasuk ushulul iman, sedangkan pengingkaran ilmu-Nya akan 

segala sesuatu adalah seperti pengingkaran qudrah-Nya atas segala sesuatu...) hingga 

ucapannya sebagai jawaban atas inti pertanyaan: (sungguh telah jelas bahwa ucapan ini 

                                                 
1
 Begitulah Syaikhul Islam menuturkannya, sedangkan dalam Muslim tanpa (berkata) dan An Nawawi telah menjadikan ucapan (ya) 

termasuk ucapan Aisyah, dan bahwa ia (Aisyah) membenarkan dirinya, berkata ia (An Nawawi): (dan begitulah ia dalam Al Ushul), dan 

riwayat Muslim baginya dalam Al Mutaba’at dan Asy Syawahid, karena di dalamnya (ada laki-laki dari Quraisy) yang tidak disebutkan 

namanya. Ia adalah tergolong hadits-hadits yang dikritik atas Muslim. Dan ini diriwayatkan Abdul Razaq dalam Mushanafnya atas apa yang 

ada pada Muslim yaitu: tanpa (berkata) dan Ahmad juga An Nasai meriwayatkan seperti bentuk yang dipegang Syaikhul Islam. 
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adalah kekafiran,1 akan tetapi pengkafiran orangnya tidak diputuskan sehingga telah sampai 

kepadanya berupa ilmu yang dengannya tegak atasnya hujjah yang mana orang 

meninggalkannya dikafirkan). Cet. Dar Ibnu Hazm 11/224/226 

Al Khaththabiy berkata: (Hal ini terkadang dianggap musykil, maka dikatakan: 

Bagaimana diampuni sedangkan laki-laki itu mengingkari hari kebangkitan dan qudrah atas 

menghidupkan orang-orang yang mati? Dan jawabannya: Sesungguhnya ia tidak 

mengingkari kebangkitan namun ia jahil bahasa bila ia diperlakukan seperti tidak akan 

dibangkitkan terus tidak di ‘adzab, dan telah nampak keimanannya dengan pengakuan dia 

bahwa ia melakukan hal itu hanyalah karena takut kepada Allah). Dituturkan Ibnu Hajr 

dalam Fathul Bari 6/604. 

Dan menuturkan ucapan Ibnu Qutaibah: Terkadang keliru dalam sebagian shifat 

(Allah) kaum dari muslimin, maka mereka tidak dikafirkan dengan sebab itu. Selesai. 

Dan dalam ucapan Syaikhul Islam tentang orang itu (tidak mengetahui semua apa 

yang menjadi hak Allah berupa shifat dan (tidak mengetahui) akan rincian bahwa Dia itu 

Dzat Yang Maha Kuasa..) dan ucapan Al Kaththabiy: (sesungguhnya ia tidak mengingkari 

kebangkitan) ada hal yang menjelaskan bahwa masalahnya tidak seperti apa yang diyakini 

sebagian kaum Neo Jahmiyyah dan Murji-ah (masa kini) dimana mereka mengatakan bahwa 

orang itu mengingkari kebangkitan secara muthlaq, terus berdalil dengan firman-Nya ta’ala: 

zΝ tãy— tÏ%©!$# (# ÿρ ã�x� x. βr& ©9 (#θèV yèö7ãƒ   

“Orang-orang kafir mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan...” (At Taghaabun: 7)  

Maka dari sanalah pengarahan dan pengumuman pemberian ‘udzurnya dengan 

sebab kejahilan dalam hal pengingkaran hari kebangkitan secara muthlaq, supaya ia 

melangkah dengan hal itu kepada pemberian ‘udzur bagi para thaghut pembuat Undang-

Undang dan para penguasa murtad yang memerangi dien ini lagi loyal terhadap musuh-

musuhnya yang telah keluar dari dien ini dari berbagai pintu. 

Sungguh tidak ragu lagi bahwa perbuatan ini adalah tergolong pengarahan dalil 

kepada makna yang tidak dikandungnya. Laki-laki itu sebagaimana yang nampak tidaklah 

mengingkari qudrah Allah atas kebangkitan, namun ia hanya jahil akan luasnya qudrah ini 

dan rincian-rinciannya serta bahwa Allah Subhanahu kuasa untuk mengumpulkan apa yang 

telah diceraiberaikan angin dan terpencar di sungai dan lautan berupa abunya dan ba’ts-nya. 

Dan rincian ini membuat akal terheran-heran di dalamnya, dan terkadang samar dan pikiran 

tercengang darinya, terutama saat tegang dan mencekam pada sekarat kematian. Dan ia itu 

tergolong hal yang tidak diketahui kecuali lewat hujjah risaliyyah, sehingga tidak halal 

menyetarakan Al Khatha’ (kekeliruan) atau Al Jahlu (kejahilan) dalam hal khafiy seperti ini dan 

menerapkan ‘udzur di dalamnya serta menyertakannya pada syirik akbar yang nyata lagi 

jelas dan kemurtadan yang terang lagi disertai perang terhadap dien ini, dan kekafiran yang 

nyata lainnya yang terperosok di dalam kubangan para thaghut hukum, seraya 

menggugurkan dengan kekafiran-kekafiran mereka itu hal paling nyata dan paling terang 

serta paling masyhur urusan dien ini yang dengannya semua Rasul diutus. 

                                                 
1
 Isyarat pada ucapan orang yang berbicara dalam pertanyaan bahwa ia (bila menjadi jauhar dengan sebab rutin melakukan riyadlah maka 

gugur darinya segala perintah dan larangan). 
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Demi Allah yang tidak ada Ilah kecuali Dia, tidak menyetarakan atau menyamakan 

antara kekeliruan laki-laki bertauhid ini dengan kebejatan para thaghut itu, kecuali Al 

Muthaffifin (orang-orang yang curang) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran 

dari orang lain, mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk 

orang lain, mereka mengurangi yang mempermainkan dalil-dalil lagi memalingkan arahnya 

dan bermain-main dengan dilalah-nya, “Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa 

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan??” 

Sungguh engkau telah mengetahui dari uraian yang lalu bahwa tidak boleh 

menyamakan Al Khatha’ dalam bab-bab yang khafiy yang tidak diketahui kecuali dari jalur 

hujjah risaliyyah, dan yang mana orang jahil di’udzur di dalamnya, dan menyetarakannya 

dengan pelanggaran masalah-masalah yang nyata lagi ma’lum secara pasti dari dien ini, 

maka apa gerangan dengan pelanggaran hal yang paling masyhur padanya yaitu 

ashluttauhid yang mana Allah menegakkan di dalamnya atas makhluk-Nya, hujjah-hujjah-

Nya yang memuaskan lagi nyata. Dia tanamkan hal itu di dalam fitrah mereka, Dia hiasi itu 

di akal mereka, Dia jadikan buruk apa yang menjadi lawannya berupa syirik dan tandid, 

dan Dia ambil atasnya perjanjian sebelum menciptakan mereka, dan Dia utus semua Rasul-

Nya untuk taqrir hal itu dan untuk menggugurkan apa yang menjadi lawannya berupa 

syirik, serta Dia turunkan seluruh Kitab-Nya untuk itu, sampai-sampai kaum Yahudi dan 

Nasrani sampai sekarang tidak samar atas mereka bahwa itu inti paling inti dari ajaran 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam serta hal paling agung dan paling penting bagi 

pondasi-pondasinya. 

Ia tidak samar kecuali atas orang yang mengupayakan kejahilannya dengan 

keberpalingan, sedangkan ini bukanlah hal yang di’udzurkan dengan kesepakatan, sehingga 

tidak halal menyamakan dua bab ini dan membaurkan satu sama lain, sebagaimana tidak 

halal menyamakan ahluttauhid dengan ahlusysyirki wat tandid. 

 واهللا ما استويا ولن يتالقيا       حىت تشيب مفارق الغربان
Demi Allah keduanya tidak sama dan tidak akan bertemu 

Sampai leher gagak beruban 

Inilah, Al Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya tambahan yang penting 

bagi orang itu, yang menunjukkan bahwa ia tergolong orang-orang yang bertauhid, maka 

tidak halal menempatkan ‘udzur-’udzur para muwahhid dalam masaa-il khafiyyah terhadap 

kebejatan kaum kusyrikin dalam syirik mereka yang nyata dan kekafirannya yang jelas. 

Al Hafizh Ibnu Rajab Al Hanbaliy berkata seraya mengomentari: “Maka 

dikeluarkan dari mereka suatu kaum yang belum mengamalkan suatu kebaikan pun...” 

(yang dimaksud dengan ucapannya “belum mengamalkan suatu kebaikanpun” adalah dari 

amalan jawarih (anggota badan) meskipun ashluttauhid ada pada mereka, oleh sebab itu ada 

dalam orang yang menyuruh keluarganya untuk membakar dia setelah kematiannya dengan 

api (sesungguhnya ia belum mengamalkan suatu kebaikanpun selain tauhid) dikeluarkan Al 

Imam Ahmad dari Abu Hurairah secara marfu’ dan dari hadist Ibnu Mas’ud secara mauquf.1 

                                                 
1
 Dari Kitab (At Takhwif Minannar Wat Ta’rif Bihaali Daaril Bawaar) (Bab ke-28) hal.260 Cet. Dar Ar Rasyid. 
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Perhatikan bagaimana Allah ta’ala meng’udzur orang yang membawa tauhid pada 

kekeliruannya dalam bab-bab yang khafiyyah, karena ia telah membawa ashluttauhid wal iman 

dan al ‘urwah al wutsqa yang menyelamatkan lagi tidak putus. 

Namun orang-orang yang zhalim dari kalangan Neo Jahmiyyah dan Murji-ah 

mengganti ucapan dengan selain apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka 

membalikkannya, dimana mereka meng’udzur para thaghut dan murtaddin yang 

menentang ahluttauhid dari berbagai pintu, terus menghukuminya sebagai kaum muslimin 

mu’minin serta menjaga darahnya dan menjadikannya sebagai golongan yang selamat. 

Namun mereka tidak meng’udzur orang yang keliru dari kalangan ulama kaum 

muslimin atau du’at mereka dalam masalah-masalah yang kadang samar atas sebagian 

orang, karena ia tergolong hal yang tidak diketahui kecuali lewat hujjah risaliyyah meskipun 

mereka itu memiliki ahluttauhid wal iman. Kemudian para Neo Murji-ah dan Jahmiyyah itu 

menjadikan para pengikut mereka yang dungu berani lancang terhadap para du’at dan 

ulama itu, mereka mensesat-sesatkannya, menganggap mereka binasa, bahkan di antara 

mereka ada yang mengkafirkannya.1 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata dalam munadharah-nya untuk 

mempertahankan al ‘aqidah al wasithiyyah tatkala sebagian orang-orang yang mendebat 

mempermasalahkan ucapan beliau di dalamnya: (Ini adalah keyakinan al firqah an najiyah); 

bahwa itu bisa saja menuntut bahwa sebagian orang-orang yang menyelisihinya dengan hal-

hal tertentu mereka celaka lagi tidak selamat, maka beliau berkata: (Dan tidak setiap orang 

menyelisihi pada suatu dari keyakinan ini wajib dia itu binasa, karena orang yang 

menyelisihi bisa jadi mujtahid yang keliru yang mana Allah mengampuni kekeliruannya, 

dan bisa jadi belum sampai kepadanya dalam hal itu berupa ilmu yang dengannya hujjah 

tegak atas dia). Cet. Dar Ibnu hazm 3/116. 

Al Imam Adz Dzahabiy berkata tentang takfir, orang yang tidak mengakui sebagian 

sifat Allah ta’ala yang tsabit seperti nuzul (turun), ‘ajab (heran) dan yang lainnya: (Dia itu 

hanya dikafirkan setelah mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah 

mengatakan itu, kemudian ia mengingkarinya dan tidak beriman kepadanya) dari 

Mukhtashar Al ‘Uluww hal 232 No. 282. 

Dan beliau menukil di dalamnya hal 177 dari Asy Syafi’iy rahimahullah bahwa ia 

berkata: (Allah ta’ala memiliki asma’ dan sifat yang tidak boleh bagi seorangpun 

menolaknya setelah hujjah tegak atasnya, kemudian bila ia menyelisihi setelah hujjah tsabit 

atasnya, maka ia kafir, dan adapun sebelum tsubuutul hujjah atasnya maka dia diudzur 

dengan sebab kejahilan, karena pengetahuan itu tidak didapatkan dengan akal, tidak pula 

rawiyyah (pemahaman) dan pikiran...).2 No 202. 

                                                 
1
 Contoh terdekat atas hal itu adalah serangan Neo Jahmiyyah dan Murjiah pada zaman kita ini terhadap Asy Syaikh Al Mujahid Sayyid 

Quthub rahimahullah. 
2
 Dan dari itu engkau mengetahui ketergesa-gesaan dan kekeliruan orang yang mengingkari kami atas sikap membedakan dalam masalah 

udzur dengan sebab kejahilan antara kejahilan dalam bab-bab al asma wash shifat dan masalah-masalah lainnya yang tidak bisa diketahui 

kecuali lewat jalan hujjah risaliyyah, dengan penolakan ashluttauhid dengan cara jahl akan ibadah terhadap selain Allah dan kemusyrikan 

yang jelas lagi nyata yang mana orang yang jahil tentangnya tidak di’udzur, dia berkata: (dan tidak seorangpun salaf yang berpendapat 

seperti itu) silahkan perhatikan ucapan salaf di atasnya dengan rincian yang lalu, tentu engkau mengetahui kekeliruan dia dalam hal ini dan 

dalam ucapan sesudahnya: (bagaimana si hamba mengenal Allah atas dia berupa tauhid, sedangkan ia tidak mengetahui Dzat yang 

diibadati asma dan sifhat-Nya dan di sana dia diudzur dengan sebab kejahilan), saya katakan: (Perhatkan keadaan Zaid Ibnu ‘Amr ibn Nufail 

sebelum kenabian Rasulullah, dan bagaimana ia merealisasikan tauhid lagi menjauhi syirik dan tandid, sungguh ia telah mengetahui hak 

Allah atasnya berupa tauhid, tanpa mengetahui rincian asma dan sifat Allah dan rincian-rincian masalah keimanan lainnya yang tidak 
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Dan beliau menukil juga dalam kitab yang sama dari Ibnu Jarir Ath Thabari (310 H) 

dalam kitabnya At Tabshir Fi Ma’alimiddin setelah ia menuturkan sebagian sifat Allah 

Tabaraka wa Ta’ala, ucapannya: (Sesungguhnya makna-makna yang berbentuk sifat dan 

hal-hal serupa yang mana Allah telah mensifati diri-Nya dengannya dan juga Rasul-Nya, 

adalah suatu yang pengetahuan akannya tidak tsabit dengan berfikir dan rawiyyah (dan) 

kami tidak mengkafirkan dengannya seorangpun kecuali setelah pengetahuan itu sampai 

kepadanya) Hal: 224 No. 274. 

Maka kesimpulannya: Sesungguhnya wajib membedakan dalam masalah al ‘udzru 

bil jahli antara suatu yang sudah diketahui secara pasti dari dienul Islam dan ditolak oleh 

fithrah yang bersih dan dianggap buruk oleh akal yang sehat, seperti permasalahan syirik 

yang nyata lagi jelas yang tidak boleh tidak mengetahui keberadaannya sebagai hal yang 

membatalkan dienul Islam seorangpun yang mengakui agama ini, karena sesungguhnya hal 

itu tidak samar atas anak-anak kecil kaum muslimin, dan bahkan kaum Yahudi dan Nasrani 

mengetahui bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bahkan seluruh Rasul 

sebelumnya telah diutus untuk menggugurkan dan menghancurkannya, dengan suatu yang 

tergolong hal-hal yang terkadang samar dan membutuhkan kepada ta’rif dan bayan, dan 

tidak diketahui kecuali dengan hujjah risaliyyah yang merinci, maka hal seperti ini 

diudzurkan di dalamnya dengan sebab kejahilan berbeda dengan masalah yang pertama, 

sehingga wajib tidak bersegera dalam takfir dengannya kecuali setelah ta’rif dan iqamatul 

hujjah. 

Sungguh sebagian orang-orang yang terlalu bersemangat telah menyetarakan hal ini 

dengan masalah yang pertama, sehinga mereka mengeluarkan dari lingkungan Islam 

dengan sikap ngawur mereka banyak dari kaum muslimin. 

Sikap mereka ini bertolak belakang dengan orang-orang yang tafrith dari kalangan 

ahlut tajahhum wal irja serta orang-orang yang terlalu mengenteng-entengkan lainnya, 

dimana mereka mengambil perkataan para imam serta pengudzuran mereka dalam al masaa-

il al khafiyyah, terus mereka menempatkannya terhadap kekafiran yang ma’lum secara pasti 

dari dien ini, mereka mengkiaskannya terhadapnya dan menyertakan asy syirkul wadlih al 

mustabin kepadanya, terus mereka dengan hal itu meng’udzur para thaghut dan menutupi 

kekafirannya yang nyata serta membela-bela para pembuat Undang-Undang yang musyrik 

dan para thaghut yang memerangi dien ini. 

“Sedangkan dienullah, sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam adalah pertengahan 

antara (sikap) orang yang ghuluw di dalamnya, dengan orang yang kaku darinya, dan Allah 

ta’ala tidak memerintahkan para hamba-Nya dengan suatu perintah melainkan syaitan di 

dalamnya merintangi dengan dua hal yang mana dia tidak peduli dengan yang mana dia 

berhasil, baik ifrath di dalamnya atau tafrith di dalamnya...” (Majmu Al Fatawa Cet. Dar Ibnu 

Hazm 3/236) 

 

 

 

                                                                                                                                                         
diketahui kecuali lewat jalan para Rasul dan ingat bersama ini sesungguhnya ia adalah hanif, dimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 

berkata: (Ia dibangkitkan di hari kiamat sebagai satu umat), tentu engkau mengetahui jawaban atas pertanyaan yang bernada 

pengingkaran. 
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( 2 8 )   

Takfir Setiap Orang Yang Menyelisihi Ijma Tanpa Rincian 

 

 

Dan di antara kekeliruan takfir juga adalah takfir setiap yang menyelisihi ijma tanpa 

rincian dan tanpa memperhatikan kemungkinan terjadinya, kemungkinan mengetahuinya, 

keberadaannya dan hujjahnya dengan kedua macamnya (ijma) sharih dan (ijma) sukutiy; 

berupa perselisihan yang ma’lum bagi setiap orang yang mengamati perkataan al 

muhaqqiqin dari ulama ushul. Dan engkau bisa mengamati kesimpulan itu dalam 

pembahasan Ijma oleh Asy Syaukani dalam kitabnya yang sangat berharga “Irsyadul 

Fuhuul”. 

 Dan yang kami yakini keabsahannya dalam bab ini, dan kemungkinan terjadi dan 

terealisasinya, serta kami menelusurinya dan menganggapnya sebagai bagian dari sabilul 

mu’minin, adalah apa yang tsabit berupa ijma sahabat radliyallahu ‘anhum terhadap berbagai 

masalah yang memiliki dasar atau sandaran dari syari’at. Dan itu sebelum mereka berpencar 

di berbagai negeri, seperti ijma mereka untuk membai’at Abu Bakar Ash-Shiddiq dan ijma 

mereka untuk memerangi orang-orang yang menolak dari membayar zakat serta yang 

lainya.  

 Berbeda dengan apa yang dihikayatkan dan dianggap bagian ijma selain mereka 

yang susah menetapkannya dan tidak diketahui sandarannya. Dan ini bukan hal baru yang 

muncul hanya dari kami, justu ia adalah pendapat Dhahiriyyah dan Al Imam Ahmad juga 

mengisyaratkatkan ke arah sana.1 Bahkan ia adalah yang masyhur darinya sebagaimana 

ynag dikatakan Asy Syaukani, dan dinukil darinya dari riwayat Abu Dawud bahwa beliau 

berkata: (Al Ijma adalah mengikuti apa yang datang dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

dari para sahabatnya, sedangkan ia di kalangan para tabi’in bisa dipilih), dan ini adalah  

dzahir ucapan Ibnu Hibban dalam Shahihnya.2 

 Dan begitu juga ijma kaum muslimin terhadap apa yang sudah diketahui secara pasti 

dari dien ini berupa hal-hal yang tidak ada di dalamnya seorang pun dari kaum muslimin 

menyelisihinya. 

 Asy Syafi’iy berkata: (Aku tidak mengatakan dan tidak pula seorangpun dari ahlul 

ilmi ini mengatakan “sudah diijmakan” kecuali bagi suatu yang tidak engkau temukan 

seorang ‘alim pun seluruhnya melainkan ia mengatakan hal itu kepadamu, dan ia 

menghikayatkannya dari orang yang sebelumnya, seperti dhuhur empat raka’at dan seperti 

keharaman khamr serta hal yang serupa itu ). Ar Risalah 534. 

 Al ‘Allamah Ahmad Syakir berkata seraya memberikan komentar di catatan kaki Ar 

Risalah terhadap perkataan Asy Syafi’iy ini: (Yaitu bahwa ijma tidak menjadi ijma kecuali 

pada hal yang sudah maklum secara pasti dari dien ini, sebagaimana yang telah kami 

jelaskan dan kami tegakkan hujjah terhadapnya berulang-ulang pada banyak catatan kaki 

kami terhadap kitab-kitab yang beraneka ragam). 

                                                 
1
 Lihat Mudzakkrah Ushulul Fiqh Asy Syinqithi hal: 155. 

2
 Irsyadul Fuhuul hal: 148. 
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 Dan Asy Syafi’iy berkata juga: (Tidak mengklaim ijma pada selain sejumlah faraidl 

yang ditetapkan kepada semua orang seorangpun dari sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, tidak pula para tabiin dan generasi sesudah mereka, tidak pula generasi yang 

datang mengiringi mereka, tidak pula seorang ‘alim pun yang saya ketahui di muka bumi 

ini dan tidak seorangpun yang diangap berilmu oleh orang umum kecuali baru-baru ini saja, 

karena seorang berkata di dalamnya dengan makna saya tidak mengetahui seorangpun dari 

ahlil ilmu yang ia kenal sedangkan saya telah hapal dari sejumlah mereka penggugurannya). 

Al Umm: 1/153.  

 Dan berkata saat ditanya apakah ada ijma: (Ya, banyak bihamdillah pada sekumpulan 

faraidl yang tidak boleh jahil terhadapnya, ijma itu adalah suatu yang seandainya engkau 

menyatakan bahwa manusia telah ijma, tentu engkau tidak mendapatkan di sekitar engkau 

seorangpun yang mengetahui sesuatu yang berkata kepadamu bahwa ini bukan ijma. Jalan 

ini adalah yang dipercayai denganya orang yang mengaku ijma di dalamnya dan dalam 

banyak hal dari pokok-pokok ilmu bukan furu’nya dan bukan ushul selainya). Al Umm: 

7/281.  

 Ibnu Hazm berkata: (Masalah: Dan ijma: ia adalah suatu yang diyakini bahwa 

seluruh sahabat Rasulullah mengetahuinya dan berkata dengannya serta tidak seorangpun 

dari mereka menyelisihi, seperti keyakinan kita bahwa mereka seluruhnya radliyallahu 

‘anhum shalat bersamanya shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lima waktu sebagaimana yang 

ada dalam hal jumlah ruku’ dan sujudnya, atau mereka ketahui bahwa beliau shalat seperti 

itu bersama manusia, dan bahwa mereka seluruhnya shaum bersamanya, atau mereka 

ketahui bahwa beliau shaum Ramadlan saat mukim bersama manusia, dan begini juga 

ajaran-ajaran Islam lainnya yang meyakinkan seperti keyakinan ini dan yang mana orang 

yang tidak mengakuinya bukanlah tergolong kaum mukminin, dan ini adalah hal yang tidak 

seorang pun menyelisihi bahwa ia adalah ijma, dan mereka saat itu adalah seluruh kaum 

mu’minin yang tidak ada seorang mu’minpun selain mereka di muka bumi ini. Dan siapa 

yang mengklaim bahwa selain ini adalah ijma maka ia diharuskan mendatangkan dalil atas 

apa yang diklaimnya sedangkan tidak ada jalan ke arah sana). Al Muhallaa: 1/54.  

 Dan beliau rahimahullah berkata juga: (Sesungguhnya ijma yang mana ia adalah ijma 

yang meyakinkan dan tidak ada ijma selainnya, adalah tidak sah menafsirkannya dan 

mengklaimnya dengan (sekedar) klaim, namun ia terbagi dua:  

 Pertama: segala yang tidak seorangpun dari ahlul Islam meragukanya di mana orang 

yang tidak mengatakannya bukanlah orang muslim, seperti syahadat laa ilaaha illallah wa 

anna Muhamaddan Rasulullah, dan seperti wajibnya shalat lima waktu, shaum Ramadlan, 

pengharaman bangkai, darah dan babi dan seperti pengakuan terhadap Al Qu’ran serta 

sejumlah zakat. Ini adalah hal-hal yang siapa telah sampai kepadanya terus tidak 

mengakuinya maka dia bukanlah orang muslim. Bila keadaannya seperti itu maka setiap 

orang yang mengatakannya dia adalah orang muslim, maka sah-lah bahwa itu adalah ijma 

dari seluruh ahlil Islam.  

 Bagian kedua: Suatu yang disaksikan oleh seluruh shahabat radliyallahu ‘anhum dari 

perbuatan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, atau diyakini bahwa itu diketahui oleh 

setiap orang yang absen dari beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam di antara mereka, seperti 

perbuatan beliau di Khaibar di mana beliau menyerahkan Khaibar kepada orang Yahudi 
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dengan (bayaran) separuh apa yang dihasilkan darinya berupa tanaman atau kurma, kaum 

muslimin bisa mengusir mereka bila mau. Ini tidak ragu lagi bagi setiap orang bahwa tidak 

ada seorang muslimpun di Madinah kecuali ia menyaksikan hal ini atau (beritanya) sampai 

kepadanya, berita itu sampai kepada kalangan wanita dan anak kecil yang lemah, dan tidak 

tersisa di Mekkah daerah-daerah terpencil seorang muslimpun melainkan mengetahuinya 

dan senang dengannya.  

 Ini adalah dua macam ijma, dan tidak ada jalan kepada keberadaan ijma di luar 

keduanya, dan tidak ada jalan untuk mengenal ijma dengan selain penukilan yang shahih 

kepada keduanya, serta tidak memungkinkan seorang pun untuk mengingkari keduanya. 

Dan selain keduanya adalah pengakuan yang dusta). Al Ihkam 4/149-150.  

 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Ijma adalah disepakati di antara seluruh 

kaum muslimin dari kalangan fuqaha, shufiyyah, ahlul hadits, ahlul kalam dan selain 

mereka secara umum, dan diingkari oleh sebagian ahlul bida’ dari kalangan Mu’tazilah dan 

Syi’ah. 

 Akan tetapi yang maklum darinya adalah apa yang dijalani para sahabat, dan 

adapun setelah itu maka pada umumnya sulit mengetahuinya, oleh sebab itu ahlul ilmi 

berselisih tentang apa yang dituturkan berupa ijma-ijma yang baru setelah sahabat. Dan 

diperselisihkan dalam beberapa masalah darinya, seperti ijma tabi’in terhadap salah satu 

dari dua pendapat sahabat, ijma yang mana belum berlalu masa generasi orang-orangnya 

sehingga sebagian mereka menyelisihi mereka, ijma sukutiy dan selain itu). Majmu Al 

Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 11/187.  

 Dan beliau menyebutkan juga di dalamnya 13/17 bahwa kaum muslimin (susah 

memastikan ijma mereka dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, berbeda dengan 

salaf, sesungguhnya mungkin sekali mengetahui ijma mereka). 

 Dan berkata: (Oleh sebab itu Ahmad dan ulama lainya berkata: Siapa yang mengaku 

(ada) ijma maka dia telah dusta, ini adalah klaim Al Mirriisy dan Al Ashamm tapi (mesti) 

dia berkata saya tidak mengetahui pertentangan. Dan orang-orang yang menyebutkan ijma 

seperti Asy Syafi’i, Abu Tsaur dan yang lainnya, mereka menafsirkan maksud mereka 

bahwa kami tidak mengetahui perselisihan, dan berkata: Inilah ijma yang kami klaim). Al 

Fatawa 19/147.  

 Al ‘Allamah Ahmad Syakir berkata sembari mengomentari perkataan Ibnu Hazm 

seputar ijma di catatan kaki Ihkamul Ahkam: (Yang diyakini sang penyusun adalah yang 

benar tentang makna ijma dan ihtijaj dengannya, dan ia sendiri adalah hal yang maklum 

secara pasti dari dien ini. Adapun ijma yang diklaim ahlul ushul maka itu tidak tergambar 

keberadaanya dan tidak mungkin terjadi selama-lamanya. Serta ia tidak lain adalah 

khayalan belaka. Dan sering sekali para fuqaha bila terdesak dan tidak mendapatkan hujjah, 

mereka mengklaim ijma dan menuduh kafir orang yang menyelisihinya, dan mana mungkin 

itu, karena sesungguhnya ijma yang mana orang yang menyelisihinya dikafirkan hanyalah 

ijma yang mutawatir lagi maklum secara pasti dari dien ini.  

 Kemudian beliau menukil dari Al ‘Allamah Ibnul Wazir ucapanya tentang ijma: 

ketahuilah sesungguhnya ijma itu ada dua macam: Pertama: Diketahui keabsahannya secara 

pasti dari dien ini yang mana dikafirkan orang yang menyelisihinya, maka ini adalah ijma 
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yang shahih, akan tetapi dianggap cukup darinya dengan al ilmu adl dlaruriy (pengatahuan 

yang pasti) dari dien ini.  

 Yang kedua: Yang di bawah tingkatan pertama, dan tidak ada kecuali dhanniy karena 

tidak ada setelah tawatur (mutawatir) kecuali dhanniy, dan tidak ada di antara keduanya 

dalam naqli tingkatan yang qathi’i berdasarkan ijma, dan ini adalah hujjah orang yang 

mencenggah pengetahuan akan terjadinya ijma setelah tersebarnya Islam). Al Ihkam 4/142-

144. 

 Di samping ini sesungguhnya ijma itu mesti memiliki sandaran syar’iy yang shahih, 

sedangkan sandaran inilah hujjah dan dalil bagi kami, namun ijma ini menambah penguatan 

bagi dalil dhanny dan menjadikanya qath’iy yang tidak ada khilaf di dalamnya, 

sebagaimana yang dinyatakan sebagian ulama. 

 Dan kalau tidak seperti itu sesungguhnya ijma itu bukanlah dalil syar’iy yang berdiri 

sendiri yang menambahkan kepada Al Kitab dan As Sunnah hukum yang tidak ada di 

dalam keduanya sebagaimana yang ditafsirkan sebagian kalangan muta’akhkhirin.... kita 

berlindung kepada Allah darinya. Ahlul ijma seandainya mereka itu adalah para sahabat 

beliau sebagaimana ia adalah ijma yang shahih, tentulah mereka tidak berhak 

menambahkan sesuatupun terhadap Allah, dan sungguh jauh sekali para sahabat dan jauh 

sekali fiqh dan sikap wara’ mereka dari kejanggalan dan ketergelinciran ini. 

 Karena sesungguhnya inti dakwah para Nabi dan Rasul yang mana ia adalah jalan 

kaum mu’minin semenjak zaman para sahabat dan yang lainnya hingga hari kiamat -dan 

kami adalah di atas hal itu berkat taufik Allah ta’ala- adalah bara’ah dari arbab mutafarriqun 

(tuhan-tuhan beraneka ragam) di mana saja mereka itu, dan memurnikan ibadah serta 

mengesakan-Nya dengan seluruh macam-macamnya terhadap Allah Yang Maha Esa lagi 

Maha Perkasa, dan di antara hal itu adalah tasyri’ (pembuatan hukum) yang tidak halal 

memalingkannya atau menerimanya dari selain Allah ta’ala. 

 Oleh sebab itu sungguh para imam kita telah menegaskan bahwa siapa yang 

menuruti para ulama dan umara dalam tahlil (penghalalan) apa yang diharamkan Allah 

ta’ala atau dalam tahrim (pengaharaman) apa yang Allah ta’ala halalkan atau dalam tasyri’ 

apa  yang tidak Allah izinkan, maka ia telah menjadikan mereka sebagai arbab selain Allah 

ta’ala, sebagaimana yang Allah Tabaraka Wa Ta’ala hikayatkan dalam surat Bara’ah tentang 

Ahlul Kitab dalam hal ibadah mereka terhadap para Ahbar dan Ruhban sebagaimana yang 

ditafsirkan dan dijelaskan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam hadits ‘Addiy Ibnu 

Hatim.... dan telah lalu. 

 Oleh sebab itu sesungguhnya ijma orang-orang yang intisab kepada ilmu atau ijma 

seluruh manusia di zaman tertentu; bila terjadi di atas selain hukum Allah ta’ala, maka ia 

bukan tergolong sabilul mu’minin, akan tetapi ia termasuk sabilul musyrikin, sebagaimana 

keadaan orang-orang Yahudi. 

 Ini dijelaskan dengan Hadits Al Bara Ibnu ‘Azib dalam Shahih Muslim pada kisah 

seorang Yahudi yang dirajam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, di mana di dalamnya ada 

ucapan orang ‘alim mereka tatkala ditanya oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang had 

zina menurut hukum mereka: 
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جند حد الزاين يف كتابنا الرجم، ولكنه كثر يف إشرافنا فكنا إذا زنا فينا الشريف تركناه، وإذا زنا الضعيف أقمنا (
  :قال الرباء… على التحميم واجللد فأمجعناتعالوا جنعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع   :عليه احلد فقلنا

  يف الكفار كلها) الفاسقون) (الظاملون) ( فأؤلئك هم الكافرونومن مل حيكم مبا أنزل اهللا(فأنزل اهللا 
(Kami mendapatkan had zina dalam kitab kami adalah rajam, akan tetapi banyak terjadi 

zina di tengah para bangsawan kami, terus kami bila ada bangsawan di tengah kami berzina 

maka kami biarkan dan bila orang lemah di antara kami berzina maka kami tegakan had 

terhadapnya, dan akhirnya kami berkata: “Mari kita jadikan suatu yang kita tegakkan 

terhadap orang bangsawan dan orang lemah”. maka kami sepakat akan tahmim (hukuman 

coreng muka) dan dera… Al Bara berkata: Maka Allah turunkan “(Dan siapa yang tidak 

memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang 

kafir)” (orang-orang dhalim)” (orang-orang fasiq)” tentang orang-orang kafir seluruhnya.  

 Perhatikan ucapannya (maka kami sepakat atas tahmim dan dera…) yaitu atas suatu 

hukum dan tasyri’ selain hukum dan tasyri’ Allah, yaitu bahwa ia adalah ijma atas hukum 

yang dibuat-buat lagi baru yang tidak ada nash dan sandaran baginya dari syari’… Maka ini 

sebagaimana yang engkau lihat adalah tergolong sabilul musyrikin, dan sama sekali ia bukan 

tergolong sabilul mu’minin. 

Oleh sebab itu sesungguhnya dalil yang paling masyhur yang dijadikan hujjah oleh 

orang-orang yang membuka pintu ijma lebar-lebar adalah firman Allah ta’ala:  

tΒuρ È,Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §�9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t ¨ t6 s? ã& s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒuρ u�ö�xî È≅‹ Î6y™ tÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# Ï& Îk!uθçΡ $ tΒ 4’ ¯<uθs?  Ï& Î#óÁ çΡ uρ zΝ̈Ψyγ y_ ( ôN u !$ y™uρ 

# ·�� ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪   

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang 

bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya 

itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”. 

(An Nisa: 115)  

 Mereka mengklaim bahwa sabilul mu’minin adalah ijma mereka sebagaimana yang 

mereka tafsirkan, sedangkan pendapat yang shahih yang tidak boleh berpaling darinya 

adalah bahwa sabil (jalan) mereka itu adalah Al Kitab dan Al Sunnah: Yaitu dua wahyu yang 

berisi Tauhidullah dan mengesakan–Nya dengan ibadah, hukum dan tasyri’ serta 

Tauhidurrasul shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan mutaba’ah. Dan itu adalah yang di kandung 

oleh syahadat Laa ilaaha illallah dan Muhammad Rasulullah, keduanya adalah ashlu 

Islam, (ia adalah) jalan yang denganya mereka menjadi mu’min, dan lawannya adalah al 

kufru billah dan berpaling dari mengikuti Rasulullah serta menentangnya. Oleh sebab itu 

Allah ta’ala menyertakan penentangan terhadap Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan 

mengikuti selain jalan kaum muslimin; (dan penentangan itu tidak terjadi kecuali bersama 

kekafiran, jabarannya: Bahwa penentangan itu terbentuk dari keberadaan salah seorang dari 

dua orang itu berada di satu sisi sedangkan yang lain di sisi lain)1.  

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Orang kafir itu adalah dalam penentangan 

yang jauh yang mana ia menentang Allah dan Rasul-Nya, dan tidak seorangpun yang lebih 

                                                 
1
 Irsyadul Fuhuul, karya Asy Saukany hal 135 dan lihat Ash Sharimul Maslul hal 23-24. 
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sesat dari orang yang mana ia berada di dalam penentangan seperti ini, di mana ia berada di 

satu sisi sedangkan Allah dan Rasul-Nya berada di sisi lain. Penentangan ini bisa saja 

bersama pembangkangan dan bisa saja bersama kejahilan karena sesungguhnya ayat-ayat 

bila telah nampak terus ia berpaling dari sikap mengamati yang mengharuskan untuk 

mengetahui maka ia itu menentang).1  

 Maka ketahuilah bahwa ancaman yang disebutkan dalam ayat itu tidaklah 

mencakup orang yang menyelisihi ijma-ijma yang sekedar klaim yang dengannya 

memperluas ahlinya dan mereka menjadikanya bagian dari pintu-pintu tasyri’, sehingga 

mereka mengkafirkan orang yang menyelisihnya. 

Namun yang dimaksud dengan ancaman ini adalah orang yang menentang Allah 

dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam lagi berpaling membelakangi hukum Al-Kitab dan 

Al-Sunnah yang mana keduanya adalah jalan kaum mu’minin, tidak yang lainya.     

Asy Syaukaniy berkata setelah menuturkan ucapan Al Ghazali dalam Al Mahshul 

tentang munaqasyah orang-orang berhujjah untuk ijma dengan ayat yang lalu (Bila engkau 

telah mengetahui apa yang telah kami ketengahkan sebagaimana semestinya maka engkau 

mengetahui bahwa ayat itu tidak menunjukan terhadap apa yang diinginkan oleh orang 

orang yang berdalil dengannya). Irsyadul Fuhul hal 139. 

Dan sebelumnya telah menukil dari Al Ghazaliy ucapannya: (Dan sungguh aneh 

tindakan para fuqaha di mana mereka menetapkan ijma dengan keumuman-keumuman 

ayat dan khabar, dan mereka berijma bahwa orang yang mengingkari apa yang ditunjukan 

oleh keumuman-keumuman itu tidak dikafirkan dan tidak dihukumi fasik bila ternyata 

pengingkaran itu karena takwil, terus mereka mengatakan: Hukum yang ditunjukan oleh 

ijma itu adalah pasti, dan orang yang menyelisihinya adalah kafir dan fasik, seolah mereka 

telah menjadikan al furu’ (cabang) lebih kuat dari Al Ashlu (inti)!! Dan itu adalah kelalaian 

yang sangat besar). Al Irsyad (138). 

 Oleh sebab itu ketahuilah bahwa takfir dengan klaim yang menyelisihi ijma atau 

menolaknya adalah ketergelinciran yang wajib hati-hati darinya, terutama bila diketahui 

adanya perselisihan di dalam gambarannya yang diperluas.  

 Dan yang benar dalam bab ini adalah tidak boleh dikafirkan kecuali orang yang 

mengikari ijma yang sudah ma’lum sebagaimana yang telah lalu rinciannya lagi tsabit secara 

qath’iy lagi bersandarkan kepada nash syar’i yang shahih, maka dikafirkan orang yang 

mengingkarinya atau yang menentangnya, karena sebabnya adalah pengingkarannya 

terhadap nash yang jelas lagi ma’lum, berbeda halnya dengan orang yang menolak ijma 

maz’um lagi tidak ma’lum sandarannya berupa klaim-klaim ijma yang banyak yang mana 

manusia terlalu tasahul (mengenteng-enteng) di dalam pengklaimannya dan sangat sukar 

menetapkanya, apalagi ijma-ijma sukuti darinya atau apa yang diklaim oleh ahlul bida’ 

berupa ijma-ijma…!!  

 Di samping itu, (mesti keberadaan) ijma itu tergolong hal yang ma’lum secara pasti 

dari dien ini (yaitu suatu yang dhahir mutawatir lagi ma’lum di kalangan khusus dan 

                                                 
1
 Al-Jawab As Shahih, jilid 5/406-407. 
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umum) dan bukanlah ia tergolong jenis masaa-il khafiyyah yang mana orang jahil diuzdur 

dengannya.  

 An-Nawawi berkata dalam rangka ta’liq terhadap pemuthlaqan Ar-Rafi’iy terhadap 

takfir orang yang mengingkari ijma: (Al Imam Ar Rafi’iy memuthlaqan ucapan terhadap 

takfir orang yang mengingkari suatu yang diijmakan, dan tidaklah ia itu di atas 

kemuthlaqkannya, akan tetapi siapa yang mengingkari hal yang diijmakan yang ada nash di 

dalamnya, sedang ia adalah tergolong ajaran Islam yang nampak yang berserikat dalam 

mengetahuinya kalangan khusus dan kalangan awam seperti shalat, zakat, haji atau 

pengharaman khamar atau zina dan yang lainya, maka ia adalah kafir.  

 Dan siapa mengingkari hal yang diijmakan yang tidak diketahui kecuali oleh orang-

orang khusus, seperti bagian Bintul Ibni (cucu perempuan dari anak laki-laki) bila ada putri 

kandung seorang diri, dan pengharaman nikah wanita yang sedang ‘iddah dan seperti bila 

orang-orang di masa tertentu berijma atas hukum masalah kontemporer, maka ia tidak kafir) 

Raudlathul Thalibin 2/146. 

 Dan berkata dalam Syarah Muslim (Kitabul Iman) (Bab perintah memerangi manusia 

sampai mereka mengatakan laa ilaaha illallah…): (Setiap orang yang mengingkari suatu 

yang tergolong diijmakan atasnya oleh umat dari urusan dien ini, bila pengetahuan 

terhadapnya tersebar, seperti shalat yang lima waktu,1 shaum Ramadlan, mandi janabah, 

pengharaman zina, khamar, nikah dengan mahram dan hukum-hukum lainnya kecuali dia 

itu baru masuk Islam dan tidak mengenal batasan-batasannya…. Sesungguhnya ia bila 

mengingkari sesuatu darinya karena kejahilan terhadapnya maka ia tidak kafir….2 

 Adapun suatu yang ijma di dalamnya diketahui lewat jalur ilmu orang-orang 

khusus, seperti pengharaman memadu perempuan dengan bibinya dan bahwa orang yang 

membunuh secara sengaja tidak mendapat warisan, dan bahwa nenek mendapat bagian 1/6 

warisan, serta hukum-hukum yang serupa itu, maka sesungguhnya orang yang 

mengingkarinya tidak dikafirkan, namun diuzdur di dalamnya karena pengetahuan 

terhadapnya tidak menyebar di kalangan umum).1/183. 

 Ibnu Daqiq Al ‘Ied berkata (702 H): (Masalah-masalah yang bersifat ijma terkadang 

di sertai tawatur dari pemilik syari’at, seperti kewajiban shalat umpamanya dan terkadang 

tidak disertai tawatur. Macam pertama orang yang mengingkarinya dikafirkan karena ia 

menyelisihi tawatur, bukan karena penyelisihannya terhadap ijma. Dan macam kedua tidak 

dikafirkan dengan sebabnya). Ihkamul Ahkam Syarh Umdatil Ahkam 4/ 84. 

Dan perhatikan ucapannya: (karena ia menyelisihi tawatur, bukan karena 

penyelisihannya terhadap ijma).  

 Al Hafidh Al ‘Iraqiy berkata: (Pendapat yang shahih dalam takfir orang yang 

menginkari ijma adalah membatasinya dengan pengingkaran apa yang diketahui 

kewajibannya secara pasti dari dien ini seperti shalat yang lima waktu). Fathul Bari 12/202. 

                                                 
1
 Di sini beliau tidak menyebutkan zakat, karena pembahasan sebelum ini langsung tentang zakat, padahal zakat tergolong hal itu. 

2
 Di tempat lain dalam Kitabul Iman berkata juga: (Siapa yang mengingkari suatu yang diketahui secara pasti dari dien ini, maka dia divonis 

murtad dan kafir kecuali orang yang baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman yang jauh dan yang lainya dari kalangan orang yang samar 

hal itu terhadapnya, maka ia perlu ta’rif (pemberitahuan), kemudian bila ia terus bersikukuh maka ia dihukumi kafir. Dan begitu juga 

hukum orang yang menghalalkan zina atau khamr atau membunuh atau hal-hal haram lainnya yang keharamanya diketahui pasti). Syarh 

Muslim 1/134. 
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 Al Qarafiy berkata dalam Al Furuuq berkata: (Dan tidak meyakini bahwa orang yang 

mengingkari suatu yang diijmakan adalah kafir secara muthlaq, akan tetapi hal yang di 

ijmakannya ini mesti terkenal dalam dien ini sehinga menjadi dlarurry (pasti), berapa banyak 

dari masalah-masalah yang diijmakan berupa ijma yang tidak diketahui kecuali oleh 

khawashshul fuqaha, sedangkan menginkari masalah-masalah seperti ini yang mana ijma 

samar di dalamnya adalah bukanlah kekafiran). 4/117.  

Penulis Maraqi As Su’uud:  

Dan tidak dikafirkan orang yang telah mengikuti 

pengingkaran ijma, dan sangat buruklah apa yang diada-adakan. 

Dan orang kafir lagi mengingkari suatu yang telah 

diijmakan yang mana pengetahuanya telah menjadi 

hal yang pasti dari dien ini 

dan yang sama dengannya dalam kekuatanya adalah hal yang masyhur. 

 Syaikhul Islam Ibnul Tamiyyah berkata: (Orang-orang telah bersilang pendapat 

berkenaan dengan orang yang menyelisihi ijma, apakah ia dikafirkan?  Ada dua pendapat: 

(Dan tahqiq adalah bahwa ijma yang maklum, maka orang yang menyelisihinya dikafirkan, 

sebagaimana orang yang menyelisihi nash dikafirkan dengan sebab ia meninggalkannya, 

akan tetapi ini tidak terjadi kecuali pada suatu yang mana keberadaan nash diketahui 

dengannya. Adapun pengetahuan terhadap keberadaan ijma dalam suatu masalah yang 

tidak ada nash di dalamnya, maka ini tidak terjadi, dan adapun yang tidak maklum maka 

tercegah takfir di dalamnya…). Majmu Al Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 19/146.  

 Dan beliau rahimahullah berkata dalam rangka mengomentari perkataan Ibnu Hazm 

dalam Maratibul Ijma: (Sesungguhnya orang-orang yang telah memasukan ke dalam ijma 

suatu yang bukan bagian darinya, sebagian yang lain menganggap pendapat mayoritas 

adalah sebagai ijma. Sebagian lain menganggap suatu yang tidak mereka ketahui 

perselisihan di dalamnya sebagai ijma meskipun mereka tidak bisa memastikan bahwa tidak 

ada perselisihan di dalamnya, sebagian yang lain menganggap pendapat seorang sahabat 

yang masyhur lagi tersebar sebagai ijma bila mereka tidak mengetahui ada yang 

menyelisihinya dari kalangan sahabat meskipun didapatkan penyelisihan dari kalangan 

tabi’in dan yang sesudahnya, sebagian yang lain menganggap pendapat seorang sahabat 

yang tidak mereka ketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat radliyallahu 

‘anhum meskipun itu tidak terkenal dan tersebar sebagai ijma, dan sebagian yang lain 

menganggap ucapan ahlul Madinah sebagai ijma… hingga ucapan beliau: Dan semua ini 

adalah pendapat-pendapat yang rusak dan untuk menggugurkannya ada tempat lain, dan 

cukup untuk menunjukan kerusakannya bahwa kita mendapatkan mereka meninggalkan 

dalam banyak masalah mereka apa yang mereka sebutkan bahwa itu ijma. Dan mereka 

cenderung kepada penamaan apa yang kami sebutkan sebagai ijma, dalam rangka 

pembangkangan dari meraka dan keengganan mereka saat terdesak hujjah dan barahin 

(bukit-bukit) mereka untuk meninggalkan pilihan-pilihan mereka yang rusak. 

 Dan juga sesungguhnyan mereka tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi 

mereka di dalam makna-makna ini, sedangkan di antara syarat ijma yang shahih adalah 

bahwa orang yang menyelisihinya dikafirkan tanpa ada perselisihan di dalam hal itu di 

antara kaum muslimin, dan andaikata apa yang  mereka sebutkan itu ijma tentu kafirlah 

orang-orang yang menyelisihi mereka, bahkan mereka sendiri kafir karena mereka sering 
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menyalahinya. Dan untuk menjelaskan hal ini ada tempat lain… walaa haula walaa quwwata 

illabillahil ‘aliyyil adhim). Maratibul Ijma hal 9-10. 

 Syaikhul Islam berkata: Apa yang mengharuskan mereka untuk memegangnya 

berupa pengkafiran orang yang menyelisihi mereka adalah tidak harus, karena banyak dari 

ulama tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi ijma. Dan ucapanya bahwa orang yang 

menyelisihi ijma itu kafir tanpa ada perbedaan dari seorang pun di antara kaum muslimin, 

ia adalah tergolong bab ini, mungkin bisa jadi belum sampai kepadanya penyelisihan di 

dalam hal itu, padahal sesungguhnya perselisihan dalam hal ini adalah masyhur lagi 

tersebar dalam kitab-kitab yang beraneka ragam. Dan An-Nadhdham sendiri yang 

menyelisihi tentang keberadaan ijma sebagai hujjah tidaklah dikafirkan oleh Ibnu Hazm dan 

orang-orang juga,1 terus orang yang mengkafirkan orang yang menyelisihi ijma hanyalah 

dia kafirkan bila telah sampai ijma yang ma’lum kepadanya, sedangkan banyak dari ijma–

ijma itu belum sampai kepada banyak manusia. Dan banyak dari masalah-masalah yang 

dipertentangkan di antara kaum muta’akhirin, salah satu dari dua pihak mengklaim ijma 

dalam hal itu, baik itu dhanniy yang bukan qath’iy, atau ia belum sampai kepada pihak lain, 

atau karena keyakinannya terhadap tidak terpenuhinya syarat-syarat ijma). Maratibul Ijma 

dan Naqdu Maratib Ijma karya Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah, cetakan Darul Kutub Al 

‘Ilmiyyah hal: 11.  

 Dan akhirnya Syaikhul Islam rahimahullah berkata: (keberadaan sesuatu ma’lum 

secara pasti dari dien ini adalah hal yang relatif. Orang yang baru masuk Islam dan yang 

tumbuh di pedalaman yang jauh terkadang tidak mengetahui hal ini secara keseluruhan, 

apalagi dari keberadaan dia mengetahuinya secara pasti, dan banyak dari ulama mengetahui 

secara pasti bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sujud sahwi, menetapkan wajib diyat bagi 

‘aqilah (ahli waris si pembunuh), beliau putuskan bahwa anak itu dinisbatkan kepada al 

firasy (suami) dan hal lainya yang diketahui pasti oleh kalangan khusus, sedangkan 

mayoritas manusia tidak mengetahuinya sama sekali). Majmu’atur Rasaa-il Al Kubra karya 

Ibnu Taimiyyah 1/89.  

 Dan cukup dengan ini agar saya menyimpulkan apa yang telah lalu, dengan 

mengatakan: Bahwa orang yang menyelisihi ijma yang shahih hanyalah dikafirkan saat 

terealisasi syarat-syarat berikut ini:  

1. Terbukti sebagai ijma yang sharih lagi shahih berdasarkan apa yang telah kami 

ketengahkan kepada anda. 

2. Terbukti diketahui secara qath’iy lagi tsabit. 

3. Ijma ini berdiri di atas dasar nash shahih yang maklum, yaitu ia memiliki sandaran (dalil) 

dari syari’at, sehingga orang yang mengingkari ijma ini adalah orang mengingkari nash 

ma’lum itu, Allah ta’ala berfirman:  

$ tΒuρ ß‰ysøg s† !$uΖÏF≈tƒ$ t↔Î/ āωÎ) tβρ ã�Ï�≈ x6ø9 $# ∩⊆∠∪    

                                                 
1
 Yang di maksud di sini bahwa mereka tidak mengkafirkannya karena pengingkarannya terhadap hujjiyatul ijma, karena kalau tidak 

demikian, sunguh suatu yang maklum bahwa sekelompok ulama telah mengkafirkannya karena sebab hal-hal lain, sedangkan An-

Nadhdhan adalah guru Al Jahidh Ibrahim Ibnu Sayyar Al Qashriy Al Mu’taziliy, meninggal tahun (231) kira-kira, ada yang mengatakan 

bahwa dia jatuh dalam kondisi mabuk dari khamar, terus mati saat usia 36  tahun, dia mengambil paham Mu’tazilah dari paman jalur 

ibunya Ibnul Hudzail dia dikafirkan oleh pamannya itu dan kalangan mu’tazilah lainya, apalagi kelompok dari Ahlus Sunnah, dan dialah 

orang pertama yang mengingkari ijma dan qiyas serta lancang terhadap sahabat, juga sering mencela ahlul hadits.  
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“Dan tidak mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang–orang kafir”.  

4. Ijma itu terjadi pada suatu yang ma’lum secara pasti dari dien ini, yaitu termasuk 

masalah-masalah yang terkenal yang diketahui oleh kalangan umum dan kalangan 

khusus, dan bukan tergolong masaa-il khafiyyah atau yang tidak di ketahui kecuali orang-

orang khusus dari para ulama. Maka dalam masalah-masalah seperti ini mesti ada 

iqamatul hujjah dan bayan (penjelasan) sebelum takfir. 

5. Orang yang mengingkari ijma itu bukan tergolong orang-orang yang baru masuk Islam 

atau orang–orang yang tinggal di pedalaman yang jauh atau yang yang belum sampai 

hujjah kepada mereka, dan terkadang samar atas mereka dengan sebab itu masalah-

masalah yang ma’lum lagi masyhur di antara kaum muslimin.  

Dan akhirnya…. sungguh Syaikhul Islam berkata saat berbicara tentang satu ayat 

dalam surat An-Nisa (115): “Dan siapa yang menentang Rasul”: (Dan ayat ini menunjukan 

bahwa ijma kaum mu’minin adalah hujjah, dari sisi bahwa penyelisihan terhadap mereka 

memastikan penyelisihan terhadap Rasul, dan bahwa setiap apa yang mereka ijmakan itu 

mesti di dalamnya ada nash dari Rasul, maka setiap masalah yang dipastikan di dalamnya 

dengan ijma dan dengan tidak adanya penyelisih di antara kaum mu’minin maka 

sesungguhnya ia tergolong apa yang Allah jelaskan petunjuk di dalamnya, dan orang yang 

menyelisihi ijma semacam ini adalah dikafirkan sebagaimana dikafirkannya orang yang 

menyelisihi nash yang nyata. 

 Dan adapun bila ia menduga ijma namun tidak bisa dipastikan, maka di sini tidak 

dipastikan -juga- bahwa ia termasuk hal yang jelas petunjuk di dalamnya dari sisi Rasul, dan 

orang yang menyelisihi ijma semacam ini terkadang tidak dikafirkan, bahkan terkadang 

terjadi dugaan ijma itu keliru, sedangkan yang benar adalah yang berlainan dengan 

pendapat ini.  

 Inilah putusan penentu dalam hal yang dengannya (orang) dikafirkan oleh sebab 

penyelisihan terhadap ijma dan hal yang tidak dikafirkan dengannya). Dar Ibnu Hazm 7/29. 

Majmu Al Fatwa. 

 Perhatikanlah pemilahan beliau dalam takfir dengan sebab penyelisihan terhadap 

ijma antara ijma yang qath’iy dengan yang dhanniy, dan perhatikan penetapannya bahwa 

menyelisihi ijma qath’iy mesti darinya menyelisihi Rasul, dan karena itu dikafirkanlah orang 

yang menyelisihi ijma semacam ini. 

 Dan atas dasar ini, maka suatu yang tergolong ijma yang tidak diketahui 

sandarannya, dan tidak sharih sumbernya atau dalilnya yang mana ijma itu berdiri di 

atasnya, sebagaimana keberadaan banyak dari klaim-klaim ijma, atau ia tergolong suatu 

yang tidak diketahui secara pasti dari dienul muslimin, maka sesungguhnya takfir saat itu 

terhadap orang yang menentang atau orang yang menyelisihi ijma-ijma semacam ini adalah 

kembali kepada yang telah lalu diingatkan terhadapnya berupa takfir billazim yang mana ia 

adalah sumber ketergelinciran, dan suatu yang tidak sah takfir denganya kecuali setelah 

iqamatul hujjah dengan memberitahukan terhadap lazimul qaul (kemestian konsekuensi  suatu 

pendapat) dan kemudian orang yang mengucapkanya konsekwen terhadapnya. 

    

***** 
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( 2 9 )   

Tidak Membedakan Antara Kufur Riddah Dengan Kufur Takwil 

Serta Menyamakan Antara Keduanya 

 

 

Di antara kekeliruan takfir juga adalah tidak membedakan antara kufur riddah dengan 

kufur takwil serta menyamakan antara keduanya. 

Dan yang dimaksud dengan kufur takwil di sini adalah apa yang divoniskan oleh para 

ulama terhadap banyak ahlul bid’ah, seperti Qodariyyah, Mu’tazilah, Jahmiyyah dan yang 

lainnya berupa takfir. Mereka itu meskipun para ulama telah melontarkan takfir terhadap 

bid’ah-bid’ah dan maqalat (pendapat-pendapat) mereka, bahkan mereka melontarkan takfir 

terhadap suatu keolmpok dari mereka, seperti ucapan mereka: (Jahmiyyah itu kuffar) dan 

yang semacam itu, akan tetapi mereka tatkala menerapkan hukum terhadap orang-

orangnya, mereka memberikan rincian dan tidak mengkafirkan kecuali setelah iqamatul 

hujjah disertai perbedaan tentang da’iyah (penyeru) di antara mereka dan yang lainnya. 

Dan dari itu maka yang benar adalah tidak boleh menerapkan konsekuensi atas 

pelontaran takfir terhadap mereka sebelum itu seperti konsekuensi yang mereka terapkan 

terhadap orang murtad dengan riddah yang sharih yang di dalamnya dia berlepas diri dari 

ad dien, karena kekafiran mereka itu bukanlah kekafiran pindah dari dienul Islam kepada 

dien yang lain, bahkan justru mereka itu berpegang teguh dengan Islam, loyal terhadapnya 

dan tidak ridla dengan dien dan ajaran lain, dan ia juga bukan tergolong jenis pelanggaran 

nawaqidlul Islam yang jelas dan mukaffirah yang sharih seperti menghina Allah atau menghina 

Rasul-Nya secara terang-terangan, akan tetapi dalam bid’ah-bid’ah mereka terhadap 

kesamaran dan isykal juga pentakwilan sebagian nash-nash dengan klaim tanzih dan ta’dhim 

kepada Allah ta’ala dan yang lainnya yang memastikan iqamatul hujjah atas mereka dan 

izalatusy syubhat sebelum mengkafirkan mereka, sehingga tidak boleh menyetarakan mereka 

dengan orang murtad yang disabdakan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentangnya: 

  )من بّدل دينه فاقتلوه(
“Siapa yang mengganti diennya maka bunuhlah dia,” kecuali setelah ada kejelasan hujjah 

mu’anadah (pembangkangan) dan sikap ngotot di atas kekafirannya yang nyata. Dan sebab 

itu adalah bahwa keumuman kekafiran mereka hanyalah terjadi dengan laazim dan ma’aal 

dan telah lalu pembiaraan tentangnya. 

Al Qadliy Iyadl berkata dalam (Asy Syifa Bi Ta’rif Huquqil Mushthafaa) 2/272: 

(Pasal: dan adapun orang yang menyandarkannya kepada Allah ta’ala suatu yang tidak 

layak bagi-Nya bukan dalam rangka mencela, dan bukan dalam rangka riddah serta 

menyengaja kekafiran, akan tetapi atas dasar takwil, ijtihad, dan kekeliruan yang 

menghantarkan pada hawa nafsu dan bid’ah berupa tasybih atau pensyifatan dengan jarihah 

(anggota badan)1 atau penafian sifat kesempurnaan, maka ini tergolong yang mana salaf dan 

                                                 
1
 Perhatikan: sesungguhnya Asya’irah terkadang memaksudkan dengan hal yang seperti ini itsbat shifat walau itu di atas jalan ahlus sunnah 

dimana al qadli adalah Asy’arriy. 
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khalaf berselisih dalam takfir orang yang mengatakannya dan yang meyakininya, 

sedangkan pendapat Malik berbeda dengan para pengikutnya dalam hal itu, namun mereka 

tidak bersilang pendapat tentang sikap memerangi mereka bila mereka itu memblok jadi 

satu kelompok dan bahwa mereka itu di-istitabah, bila taubat (maka dibiarkan) dan bila tidak 

maka mereka diperangi. Namun yang mereka perselisihkan adalah seorang individu dari 

mereka dan mayoritas pendapat Malik dan para pengikutnya adalah meninggalkan 

pembicaraan akan takfir mereka dan meninggalkan dari memerangi mereka....) 

Di dalamnya perhatikan juga faidah seputar apa yang telah lalu, yaitu berupa 

membedakan antara mumtani’in bi fi-ah (yang melindungi diri dengan kelompok) dengan al 

maqdur ‘alaih.... kemudian beliau menyebutkan perkataan-perkataan ulama tentang 

perselisihan dalam hal itu dan bahwa perselisihan tentang pengulangan shalat di belakang 

mereka adalah bentuk pengembangan dari ini, dan berkata hal (2/275): (Dan di antara orang 

yang diriwayatkan darinya makna ucapan yang akhir akan meninggalkan takfir mereka 

adalah Ali Ibnu Abi Thalib,1 Ibnu Umar dan Al Hasan Al Bashriy, dan ia adalah pendapat 

jama’ah dari fuqaha, nudhdhat (para ahli yang mengamati) dan al mutakallimin. 

Mereka berhujjah dengan pemberian warisan oleh para sahabat dan at tabi’in 

terhadap ahli Harura dan orang yang diketahui berpaham Qadariyyah dari (harta yang 

meninggal dunia di antara mereka, penguburan mereka di pekuburan kaum muslimin serta 

pemberlakuan ahkamul Islam atas mereka). 

Dan bisa jadi perselisihan yang beliau sebutkan pada pendapat salaf dan ulama 

tentang ahlut takwil adalah tersusun dan terbangun bila memilah dan memisahkan antara 

ucapan-ucapan mereka terhadap individu-individu sebagaimana yang lalu. Dan akan 

datang semacam taujih ini pada pernyataan Syaikhul Islam. 

Al Qadli Iyadl berkata juga dalam (Pasal: Fi Tahqiqil Qoul Fi Ikfaril Muta-awwilin) 

setelah beliau menuturkan ikhtilafil fuqaha dalam hal ini dan perselisihan dua ucapan Malik 

dalam hal itu, serta tawaqquf beliau dari pengulangan shalat di belakang orang-orang yang 

melakukan takwil dari kalangan ahlul bida’ wal ahwa: (Dan ini adalah pendapat Al Qadli Abu 

Bakar Imam Ahlit Tahqiq Wal Haq, dan berkata: Sesungguhnya ia tergolong hal-hal yang 

pelik karena mereka itu tidak terang-terangan dengan nama al kufr, namun mereka 

mengatakan ucapan yang menghantarkan kepadanya, dan ucapan beliau idlthirab 

(ngambang/tidak jelas) dalam masalah ini seperti idlthirab ucapan imamnya, Malik Ibnu 

Anas), hingga ucapannya: (Dan kecenderungannya yang lebih adalah kepada pendapat 

meninggalkan takfir dengan ma-aal) 2/276-277. 

Dan dalam tempat itu sendiri beliau menukil dari para ulama muhaqqiqin: 

(Sesungguhnya wajib menghindar dari takfir pada ahlut takwil, karena penghalalan darah 

orang-orang shalat yang bertauhid adalah bahaya, sedangkan keliru dalam takfir seribu 

orang kafir adalah lebih ringan dari kekeliruan dalam menumpahkan sepercik dari darah 

seorang muslim) 

Dan berkata 2/294: (Orang-orang berselisih dalam hal takfir ahlut takwil, dan bila 

engkau memahaminya maka jelas di hadapanmu apa yang menyebabkan perselisihan 

orang-orang dalam hal itu. Dan yang benar adalah tidak takfir mereka dan berpaling dari 

                                                 
1
 Dan akan kami uraikan saat berbicara tentang Khawarij. 



440     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

memvonis kerugian atas mereka, dan memberlakukan hukum Islam atas mereka dalam hal 

qishash, warisan, pernikahan, diyat, menshalati mereka, mengubur mereka di pekuburan 

kaum muslimin dan mu’amalah mereka, akan tetapi mereka mesti diberi pelajaran dengan 

pelajaran yang menyakitkan, sanksi yang membuat jera dan pemboikotan sampai rujuk dari 

bid’ah mereka, dan ini adalah sikap generasi awal terhadap mereka...) 

Abu Sulaiman Al Khatthabiy berkata: (Sabdanya: “Umatku akan terpecah menjadi 

tujuh puluh firqah” di dalamnya ada dilalah bahwa firqah-firqah ini semuanya tidak keluar 

dari dien, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan mereka seluruhnya bagian dari 

umatnya. Dan di dalamnya ada dilalah bahwa orang yang mentakwil tidak keluar dari millah 

ini meskipun ia keliru dalam takwilnya) As Sunan Al Kubra karya Al Baihaqiy 10/208. 

Al Baihaqiy telah menuturkan dalam Sunan-nya 10/207 dalam Kitabusy Syahadat 

dari Al Imam Asy Syafi’iy dan para imam lainnya tentang takfir mubtadi’ah dari kalangan 

Jahmiyyah, Qadariyyah, Khawarij dan yang lainnya bahwa mereka memaksudkan 

dengannya kufrun duna kufrin..., dan menuturkan seperti itu Al Baghawi dalam Syarhus 

Sunnah 1/228 dan berdalil atas hal itu dengan kenyataan mereka menerima kesaksian 

mereka itu. 

Al Baihaqiy berkata: (Mungkin mereka memaksudkan dengan takfir mereka apa 

yang mereka yakini berupa penafian sifat-sifat yang Allah Ta’ala tetapkan bagi diri-Nya dan 

pengingkaran mereka terhadapnya dengan pentakwilan yang jauh dengan disertai 

keyakinan mereka akan penetapan apa yang Allah Ta’ala tetapkan terus mereka berpaling 

dari (ajaran) dhahir dengan pentakwilan, maka mereka tidak keluar darinya dari millah 

meskipun takwilnya keliru sebagaimana tidak keluar (dari millah) orang yang mengingkari 

penetapan al mu’awwidzatain dalam mushhaf-mushhaf seperti surat-surat lainnya karena 

syubhat, meskipun hal itu menurut selain dia adalah keliru). As Sunnah Al Kubra 10/207 

Ibnu Hazm berkata setelah menuturkan Abul Hudzail,1 Ibnul Ashamm,2 Bisyr Ibnul 

Mu’tamir,3 Ibrahim Ibnu Sayyar,4 Ja’far Ibnu Harb,5 Ja’far Ibnu Mubasysyir,6 Tsumamah,7 

Abu Ghifar,8 dan Ar Raqqasyiy,9 -mereka semua adalah tergolong Mu’tazilah-, Azariqah, 

Shafariyyah, dan kaum Jahil Abadliyyah, -dan mereka tergolong firqah-firqah Khawarij 

yang paling masyhur dan akan datang bahasannya-, serta ahlur Rafdli, beliau berkata: (Dan 

kami meskipun tidak mengkafirkan banyak dari orang-orang yang kami sebutkan dan kami 

juga tidak memvonis fasiq banyak dari mereka, bahkan kami loyal kepada semuanya, 

                                                 
1
 Abul Hudzal adalah Muhammad Ibnul Hudzail Al Allaf Al Bashriy (236 H) tergolong tokoh Mu’tazilah, ia banyak debat tentang kalam dan ia 

dalam hal itu mengambil sandaran dari buku-buku Yunani dan ia adalah paman An Nadhdhan dari jalur ibu. 
2
 Al Ashamm adalah Abu Bakar Abdurrahman Ibnu Kaisan Al Bashriy dari jajaran Bisyr al Mirrisy dan Hafsh Al Fard, sibuk dengan ilmu 

kalam, ia juga memiliki tafsir dan punya perhatian terhadap fiqh, oleh sebab itu pendapat-pendapatnya disebutkan berulang-ulang dalam 

kitab-kitab Ibnu Jarir, Abu Bakar Ar Raziy dan yang lainnya dari kalangan pendahulu. Dia memiliki pendapat syadz (ganjil) dalam 

pensyaratan nishab kesaksian untuk penerimaan khabar ahad, yaitu para perawinya tidak kurang dari dua orang adil atau lebih. 
3
 Ia adalah Abu Sahl Al Hilaliy, tokoh Mu’tazilah di Baghdad, berkecimpung dalam adab dan kalam di atas jalan Mu’tazilah, wafat sekitar 

tahun 210 H. 
4
 An-Nadhdham Al Mu’taziliy, telah lalu. 

5
 Al Hamdaniy, seorang wara’ dan zuhud, wafat tahun 236 H. 

6
 Ats Tsaqafi Al Mu’taziliy, dan ia berpendapat tidak boleh memakai qiyas, wafat tahun 234 H. 

7
 Tsumamah Ibnu Asyras An-Numairiy Al Mu’taziliy terkenal dengan khala’ah, wafat tahun 213 H.  

8
 Mungkin perubahan dari (Abu ‘Affan) Ar Raqqiy Al Mu’taziliy, teman Al Jahidh. 

9
 Al Fadhl Al Waa’idh, tergolong perawi Ibnu Majah, lemah periwayatannya lagi tidak bisa dijadikan hujjah, dia berpaham Qadariyyah 

sebagaimana yang dituturkan Ibnu Qutaibah. 

(Semua biografi ini diringkas dan disarikan dari catatan kaki Maratibul Ijma’) 
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kecuali orang yang diijmakan oleh umat atas pengkafiranya dari mereka...) Maratibul Ijma 

hal. 15 

Oleh sebab itu mereka digolongkan dalam Al Firaq Al Islamiyyah atau firqah orang-

orang yang mengaku millatul Islam, beliau (Ibnu Hazm) berkata: (Firaq orang-orang yang 

mengaku millatul Islam ada lima dan mereka itu adalah Ahlus Sunnah, Mu’tazilah, Murji-

ah, Syi’ah dan Khawarij). 2/265 dari Al Fashl Fil Milal Wal Ahwa Wannihal. 

Dan inilah al haq tentang orang-orang yang tidak keluar secara persisnya dari 

lingkungan Islam dan muwalah imaniyyah, maka tidak halal menyamakan dia bagaimanapun 

bentuk bid’ahnya, -selama ia dengannya tidak keluar dari lingkungan Islam-, dengan kafir 

asli, atau dengan orang murtad dari millatul Islam. 

Termasuk juga seandainya bid’ahnya itu bid’ah mukaffirah dan dia dikafirkan dengan 

sebabnya, maka tidaklah sah selama kekafirannya itu kufur takwil meyetarakan dengan 

kafir asli atau dengan orang yang riddahnya dari dien ini riddah dhalalah, karena penyetaraan 

ini bukan penyetaraan yang bersifat teoritis lagi bersifat pemikiran akan tetapi ia memiliki 

konsekuensi-konsekuensi logis dan pengaruh-pengaruhnya yang bersifat ‘amaliy. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah mengingatkan kepada hal ini dan kepada 

kekeliruan orang yang menyamakan antara kufur riddah dhahirah dengan kufur takwil, beliau 

berkata: (Sesungguhnya banyak dari fuqaha mengira bahwa orang yang dikatakan 

(tentangnya): Ia kafir, bahwa ia itu wajib diberlakukan atasnya hukum-hukum orang murtad 

riddah dhahirah, dimana tidak mewarisi, tidak diwarisi dan tidak dinikahkan, sehingga 

mereka memberlakukan hukum-hukum ini terhadap orang yang mereka kafirkan dengan 

sebab takwil dari kalangan ahlul bida’, sedangkan masalahnya tidaklah seperti itu...) hingga 

ucapannya setelah menuturkan sikap para sahabat yang tidak mengkafirkan Haruriyyah: 

(Dan para ulama telah berselisih dalam hal takfir ahlil bida’ wal ahwa dan vonis kekal di 

neraka bagi mereka. Tidak satu imampun melainkan dihikayatkan darinya dua pendapat 

dalam hal itu seperti Malik, Asy Syafi’i, Ahmad dan yang lainnya, dan akhirnya sebagian 

pengikut mereka menghikayatkan perselisihan ini dalam semua ahlul bida’ dan dalam vonis 

kekal di neraka bagi mereka sampai ia komitmen dengan vonis kekal bagi setiap orang yang 

diyakini bahwa ia mubtadi’ secara ta’yin, sedangkan dalam pendapat ini terdapat kekeliruan 

yang tidak terhitung. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa tidak boleh mengkafirkan 

seorangpun dari ahlul ahwa meskipun mereka itu telah mendatangkan ilhad dan ucapan-

ucapan ahlutta’thil wal ittihad. 

Dan tahqiq (pendapat pilihan) dalam hal ini adalah bahwa ucapan bisa saja 

merupakan kekafiran, seperti maqalat jahmiyyah yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah 

tidak berbicara dan tidak dilihat di akhirat,” akan tetapi terkadang samar atas sebagian 

orang bahwa itu kekafiran, lalu dia melontarkan ucapan tentang pengkafiran orang yang 

mengatakannya, sebagaimana yang dikatakan Salaf: “Siapa yang mengatakan Al Qur’an itu 

makhluk, maka dia itu kafir,” “Dan siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak dilihat di 

akhirat, maka dia kafir,” namun orang mu’ayyan tidak dikafirkan sehingga tegak hujjah 

atasnya....) Majmu’ Al Fatawa Cet. Dar Ibnu Hazm 7/375-377. 

Coba perhatikan pemilahan beliau terhadap kufur takwil atau kekafiran dalam hal-

hal musykil yang membutuhkan bayan dan ta’rif, dengan kekafiran yang sharih yang mana 

ia seperti kekafiran Yahudi dan Nasrani atau lebih dahsyat –sebagaimana yang telah lalu- di 
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mana di sini beliau mengisyaratkan kepada Al Ittihadiyyah. Dan bahwa tasahul (mengenteng-

entengkan) dalam takfir orang-orang macam mereka adalah tercela seperti halnya tergesa-

gesa dalam takfir individu-individu ahluttakwil. 

Dalam ucapannya juga ada isyarat bahwa tasahul dalam takfir ahlul kufri ash sharih 

terkadang terjadi akibat reaksi balik terhadap sikap tahawwur sebagian orang dalam takfir..... 

sedangkan al haq adalah yang sejalan dengan dalail, tidak bersama kaum mutasahilin dan 

tidak pula bersama kaum mutahawwirin. 

Beliau rahimahullah ditanya tentang orang yang lebih mengutamakan Yahudi dan 

Nashara atau Rafidlah, maka beliau menjawab: (Alhamdulillah, setiap orang yang beriman 

kepada apa yang dibawa Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka ia lebih baik dari 

setiap orang yang kafir terhadapnya, meskipun pada diri orang yang beriman itu ada 

macam bid’ah tertentu, baik itu bid’ah Khawarij, Syi’ah, Murji-ah, Qadariyyah atau yang 

lainnya, karena kaum Yahudi dan Nashrani adalah kuffar dengan kekafiran yang ma’lum 

secara pasti dari dienil Islam, sedangkan ahlul bid’ah bila mengira bahwa ia sejalan dengan 

Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam lagi tidak menyelisihinya, maka ia tidak kafir terhadapnya, 

dan seandainya dikira-kirakan dia itu kafir, maka kekafirannya itu tidaklah seperti kekafiran 

orang yang mendustakan Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam).1 

Perhatikan pemilahannya antara orang yang kekafirannya kufur yang ma’lum secara 

pasti seperti kekafiran Yahudi, Nashara dan yang lainnya dengan orang yang kekafirannya 

tidak seperti itu, seperti orang yang tidak mendustakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, bahkan dia beriman  kepadanya dan ia mengira bahwa ia sejalan dengannya serta 

tidak menyengaja untuk menyelisihinya. 

Khulashah: Sesungguhnya tidak sah menyamakan kufur takwil dengan kufur riddah 

yang berisi penggantian agama, pindah ke agama lain dan berlepas diri dari dienul Islam 

atau (menyamakannya) dengan kekafiran yang sharih lagi ma’lum secara pasti dari dien ini, 

apalagi menyamakannya dengan para thaghut dan murtaddin yang memiliki kekuasaan, 

dan dari itu sikap serabutan dalam menerapkan konsekuensi hukum takfir terhadap macam 

pertama tanpa iqamatul hujjah atau istitabah.2 Karena sungguhnya dalam sikap itu 

terkandung penghalalan darah, harta dan ‘ishmah orang-orang yang shalat lagi bertauhid, 

yang mana Allah sajalah yang mengetahui keburukannya dan bahayanya serta pengaruhnya 

yang fatal bagi kaum muslimin. 

Asy Syaukani berkata dalam As Sail Al Jarrar 4/373 dalam rangka mengomentari 

perkataan penulis Hadaaiqul Azhaar: “Dan qatl itu adalah hukuman bagi orang harbiy dan 

murtad dengan bentuk apa saja kekafirannya”. Beliau rahimahullah berkata: (Adapun 

ucapannya “dengan bentuk apa saja kekafirannya,” maka sungguh penulis telah ingin 

memasukkan kuffar takwil secara isthilah dalam penamaan riddah, ini adalah ketergelinciran 

kaki yang dikatakan di sisinya pada kedua tangan dan mulut: Ooh, kesalahan yang tidak 

                                                 
1
 Majmu’ Al Fatawa Dar Ibnu Hazm 35/122, telah lalu dari Syaikhul Islam juga pemilahannya antara riddah mujarradah dengan riddah 

mazidah mughalladhah dalam Ash Sarim Al Maslul. 
2
 Dan mencabang dari pemilahan ini: masalah-masalah penting yang banyak yang wajib diperhatikan oleh Al Faqih dalam masalah-masalah 

kontemporer, seperti memilah antara sembelihan orang yang kekafirannya kufur takwil dengan sembelihan orang murtad yang berlepas 

diri dari Islam. Yang pertama masih senantiasa shalat seperti shalat kita, menghadap kiblat kita dan menyembelih seperti sembelihan kita. 

Juga seperti hal itu penerimaan kesaksiannya atau kabarnya atau riwayatnya dalam selain bid’ahnya, sedangkan rincian itu diketahui dalam 

tempatnya. 
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layak diucapkan dan kekeliruan yang tidak bisa dimaafkan, seandainya ucapan ini benar 

tentulah mayoritas orang yang ada di muka bumi dari kalangan muslimin itu adalah 

murtaddin, karena para pengikut berbagai madzhab adalah Asya’iriyyah dan Maturidiyyah, 

sedangkan mereka itu mengkafirkan Mu’tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka, 

dan Mu’tazilah mengkafirkan mereka, sedangkan setiap hal itu adalah bisikan dari bisikan-

bisikan syaithan yang terlaknat dan suatu denyut dari denyut-denyut ta’ashshub yang 

berlebihan dan egoisme yang besar.) 

Beliau juga berkata dalam rangka menta’liq ucapannya: “Orang yang mentakwil 

adalah seperti orang murtad”: Saya katakan: Di sini ditumpahkanlah air mata dan diratapi 

atas Islam dan pemeluknya dengan sebab sikap aniaya fanatisme dalam dien terhadap 

mayoritas kaum muslimin, berupa saling menuduh kafir tanpa landasan Sunnah, Qur’an, 

ataupun penjelasan dari Allah dan tidak juga burhan, namun tatkala sisir fanatisme dalam 

dien ini melampaui batas dan syaithan yang terlaknat telah mampu memecah belah 

persatuan kaum muslimin, maka syaithan mendiktekan terhadap mereka ilzaamat sebagian 

mereka terhadap sebagian yang lain dengan suatu yang serupa dengan debu di udara dan 

fatamorgana di padang pasir.... Yaa Allah, tolonglah kaum muslimin dari kenistaan ini yang 

mana ia tergolong kehinaan terbesar dalam dien ini dan (dari kehinaan) yang tidak pernah 

sabilul mu’minin dikotori dengan yang semisalanya. Bila masih tersisa pada dirimu bagian 

dari akal dan sisa dari muraqabatullah ‘Azza wa Jalla serta bagian dari ghirah Islamiyyah tentu 

engkau telah mengetahui dan mengetahui (pula) setiap orang yang memiliki ilmu dien ini, 

bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah ditanya tentang Islam, maka beliau berkata 

dalam menjelaskan hakikatnya dan menjabarkan mafhumnya: (bahwa adalah mendirikan 

shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, shaum Ramadlan dan syahadat Laa ilaaha 

illallah), dan hadits-hadits yang semakna ini adalah mutawatir. Siapa yang mendatangkan 

rukun yang lima ini dan merealisasikannya secara total, maka ia adalah muslim, walau 

ditolak oleh orang yang menolak, siapa saja orangnya. Siapa saja yang datang kepadamu 

dengan sesuatu yang menyelisihi ini berupa ucapan rendahan dan ilmu yang palsu, bahkan 

justeru kejahilan, maka lemparkan saja hal itu di wajahnya dan katakan kepadanya: 

Igauanmu ini telah melampaui dalil Muhammad Ibnu ‘Abdillah shalawatullah  wa salaamuhu. 

 . َدُعوا ُكل قـَْوٍل ِعْند قـَْوِل ُحممٍد        َفَما آِمٌن ِيف ِديِنِه َكُمَخاِطرِ 
Tinggalkan setiap ucapan di samping ucapan Muhammad 

Tidaklah orang aman dalam diennya seperti orang yang mempertaruhkannya 

(As Sail Al Jarrar 4/584). 

 

 

 

***** 
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( 3 0 )   
Tidak Membedakan Antara Bid’ah Mukaffirah Dengan Maksiat Dan 

Bid’ah Dalam Furu’ 

 

Di antara kekeliruan dalam takfir juga adalah tidak membedakan antara bid’ah 

mukafirrah dengan lainnya berupa maksiat dan bid’ah dalam furu’ dan memperlakukan 

orang-orang macam yang akhir dan para ahli maksiat seperti orang-orang kafir. 

Karena banyak kalangan mutahammisin (orang-orang yang bersemangat tinggi) 

menjadikan setiap orang yang menyelisihi mereka dari kalangan khusum (lawan-lawan) 

mereka dalam jajaran ahlil bid’ah, dan melontarkan terhadap mereka ucapan-ucapan dan 

komentar-komentar para imam kepada para ahli bid’ah mukaffirah dari kalangan Jahmiyyah, 

Rafidlah dan yang lainnya, berupa keharusan bersikap keras terhadap mereka, meng-hajr-

nya, melawannya, tidak mengucapkan salam terhadapnya, dan tidak shalat bermakmum 

kepadanya, bahkan mereka itu memasukkan kaum ahli maksiat dari orang-orang muslim 

(‘ushaatul muslimin) dalam hal itu, terus mereka memperlakukan semuanya seperti ahlul 

bid’ah mukaffirah bahkan sebagai kuffar muharribin mumtani’in dan orang-orang murtad 

dengan riddah mughalladhah, sehingga timbangan al wala dan al bara pada mereka menjadi 

timpang, engkau hampir tidak mendapatkan perbedaan antara perlakuan (mu’amalah) 

mereka terhadap ansharuth thawaghit al muharibin (aparat thaghut yang memerangi dien) 

dengan perlakuan mereka terhadap kaum muslimin yang menyelisihi mereka. Mereka 

berlepas diri dari kaum muslimin sebagaimana mereka berlepas diri dari al kuffar, bahkan 

mereka melampui batasan-batasan Allah pada mereka, merobek kehormatannya dan 

menyia-nyiakan huquq Islamiyyah mereka. 

Padahal bara’ah total itu tidaklah dilakukan kecuali dari al kuffar, adapun dari 

‘ushaatul muslimin maka bara’ah hanya dilakukan dari maksiat-maksiat mereka saja, 

sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala :  

ôÙÏ� ÷z $# uρ y7yn$ uΖy_ ÇyϑÏ9 y7yèt7̈? $# zÏΒ šÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# ∩⊄⊇∈∪   ÷βÎ*sù x8öθ|Á tã ö≅ à) sù ’ÎoΤÎ) Ö ü“ Ì�t/ $ £ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄⊇∉∪    

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang 

beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak bertanggung 

jawab terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Asy Syuara: 215-216) 

Dan sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tatkala sampai berita kepada 

beliau bahwa Khalid membunuhi tawanan Bani Judzaimah setelah mereka mengucapkan 

“Shaba-naa” dan mereka tidak cakap untuk mengucapkan “Aslamnaa,” maka Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam berkata:  

 )اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد (
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan Khalid”  

Dan beliau tidak mengatakan: 

 أبرأ إليك من خالد
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“Saya berlepas diri kepada-Mu dari Khalid”. 

Dan di bawah makna ini ada faidah-faidah yang indah yang penting...: 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah mengingkari pengkafiran thaifah-thaifah yang 

tersamar atas mereka al haq dalam masalah-masalah yang mana telah keliru di dalamnya 

orang yang lebih alim dari mereka, dan beliau juga mengingkari terhadap orang yang 

memperlakukan mereka seperti orang-orang kafir karena sebab itu, termasuk meskipun 

pada mereka itu benar-benar ada bid’ah. Dan beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang 

mengkafirkan mereka atau yang memperlakukan mereka sebagai kuffar bisa jadi bid’ahnya 

lebih dahsyat dari bid’ah mereka, kemudian beliau berkata:  

ال يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم وهلذا كان السلف مع االقتتال يوايل بعضهم بعضًا مواالة الدين، (
ني بعضهم مع شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون مبعاملة املسلم

 ). 3/176) (ط دار ابن حزم(أهـ جمموع الفتاوى ) مع ما كان بينهم من القتال والتالعن وغري ذلك بعض،
(Oleh karena itu salaf meskipun saling berperang, tetap satu sama lain saling loyal dengan 

loyalitas dien, mereka tidak saling memusuhi seperti permusuhan terhadap orang-orang 

kafir, sebagian mereka menerima kesaksian sebagian yang lain, sebagian mereka mengambil 

ilmu dari sebagian yang lain, mereka saling mewarisi, mereka saling menikahi/menikahkan, 

dan satu sama lain saling bermu’amalah sebagai seorang muslim, padahal terjadi di antara 

mereka saling berperang, saling melaknat dan yang lainnya). Majmu Al Fatawa Dar Ibnu 

Hazm 3/176. 

Andaikata masalahnya berhenti pada mereka di batasan itu saja, akan tetapi di antara 

mereka ada orang-orang yang menyertakan dengan mereka orang yang tidak 

memperlakukan mereka dengan seperti perlakukan yang mereka tetapkan dan mereka pilih, 

sehingga dia juga bagi mereka tergolong ahlul bid’ah, maka ia dikasari, di-hajr, diberi 

pelajaran yang membuatnya kapok, dikerasi dan digugurkan hak-haknya. 

Dan alangkah serupanya hal ini dengan tasalsul ghulatul mukaffirrah dalam takfir 

orang yang tidak mengkafirkan orang kafir dan orang yang tidak mengkafirkan orang yang 

tidak mengkafirkan juga.... dst... 

 فإن مل يكنها أو تكنه فإنه          أخوها غذته أمها بلباا
Bila bukan ia atau bukan itu maka sesungguhnya ia 

adalah saudaranya yang disusui oleh ibunya. 

Dan bisa saja sebagian mereka membenarkan paham mereka ini dan menambalnya 

dengan sebagian ucapan ahlul ilmi seperti ucapan Al Qahthaniy dalam Nuniyyahnya: 

 يصحب البدعي إال مثله         حتت الرماد تأجج النريان
Tidak menemani ahli bid’ah kecuali orang seperti dia 

Di bawah bara,  api  bergejolak 

Atau sebagian ulama: (Orang yang samar bid’ahnya atas kita maka tidak sama dari 

kita keakrabannya) dan hal serupa itu berupa tahdzir salaf dari menemani ahlul ahwa atau 

ashabul bid’ah al mukaffirah. Ini di samping bukan tergolong dalil-dalil syar’iy, namun mereka 
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bersikeras menerapkannya terhadap ‘ushaatul mu’minin dan mereka mengharuskan setiap 

orang agar memperlakukan mereka dengan hal itu, termasuk walaupun dia bergaul dengan 

mereka dalam rangka da’wah, dan kalau tidak demikian maka ia dicoret dan diserahkan 

dengan mereka serta kehormatannya dihalalkan. 

Sikap pembangkangan ini telah menyebar dan telah menjadi bagian dari metode Al 

Irhab Al Fikri (teror pemikiran) yang digunakan dan dijadikan alat penekan oleh sebagian 

orang-orang yang kaku terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka dan hal itu merebak 

di barisan para du’at, serta sebagian mereka berlebihan dalam menggunakan kata mubtadi’ 

dan mubtadi’ah dan dalam membagi-bagikan gelar ini, sehingga ia kasar, menjaga jarak dan 

satu sama lain saling meng-hajr, serta sebagian mereka bersikap keras terhadap sebagian 

yang lain. Sebagian orang-orang baik telah mengadu kepada saya sikap ikhwannya yang 

meng-hajr dia, aniaya terhadapnya, memboikotnya termasuk dengan salam dan sapaan, 

disebabkan dia mendatangi para ahli maksiat dalam rangka mendakwahi mereka, 

mengingkari kebathilannya dan ia tidak mengakui mereka di atas kebathilan atau duduk 

bersama mereka di acara maksiatnya, padahal sesungguhnya mereka itu menampakan 

penyesalan dan berjanji akan bertaubat serta bukan tergolong orang-orang yang 

membangkang, akan tetapi dorongan syahwat dan teman buruklah yang telah 

membinasakan mereka. Dan ia memandang bahwa mereka itu butuh terhadap orang yang 

membimbing mereka, menasehatinya dan orang yang sabar menuntun mereka, bukan orang 

yang meng-hajrnya dan membuka lebar kesempatan bagi teman-teman yang buruk untuk 

membantu syaitan menguasai mereka. 

Sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah meng-hajr tiga orang dari sahabat 

pilihan tatkala mereka absen dari ghazwatul ‘usrah (perang Tabuk) dan beliau tidak meng-

hajr selain mereka dari kalangan yang lemah imannya. Jadi masalahnya adalah ijtihadiyyah, 

yang mana si da’i mengukurnya sesuai mashlahat berdasarkan ijtihadnya dan tidak halal 

mengharuskannya di dalamnya dengan pertimbangan atau ijtihad tertentu, atau justru 

malah meng-hajr si da’i itu, apalagi kalau sampai menganggapnya sesat, menganggapnya 

bida’ah, memusuhinya dan hal lainnya berupa metode-metode penekanan dan al irhab al 

fikriy. 

Sebagaimana tidak sah menyetarakan orang-orang fasiq atau ahli maksiat dengan 

ahlul ahwa yang menyesatkan atau memperlakukan mereka sebagai ahlul bid’ah al 

mukaffirah, dalam rangka mempermudah masalah hajr dengan klaim jazr (sanksi yang 

membuatnya jera) tanpa bayan atau rincian atau nasehat atau pengingatan.... dan bisa saja 

untuk menyetarakan hal itu dengan selera mereka dan tabiat emosional mereka, serta 

menganggap susah sabar dan berlama-lama mendakwahi mereka kepada ajaran Allah. 

Dalam bab ini saya telah melihat banyak orang antara ifrath dan tafrith.  

Suatu kaum ber-mudahanah terhadap musuh-musuh Allah dari kalangan 

‘asaakirisysyirki wal qawanin, dan mereka memberlakukannya dengan perlakuan yang mana 

lebih baik dan lebih bagus dari perlakukan mereka terhadap kaum muwahhidin dengan 

hujjah kekasaran para muwahhidin itu, kekerasan mereka dan kekasaran uslub dakwah 

mereka. 

Di pihak lain ada kaum yang bertolak belakang, mereka menyerahkan para ahli 

maksiat dan orang-orang yang menyelisihi mereka dengan orang-orang yang mereka 
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kafirkan dari kalangan ‘asaakirusysyirki wattandid, terkadang dalam takfir dan terkadang 

dalam perlakuan, hajr, kasar, keras, vonis bid’ah, vonis sesat dan bara dari mereka, bahkan 

di antara mereka ada orang yang terkadang teringat akan sikap lembut, hikmah (bijaksana) 

dan mauidhah hasanah bersama musuh-musuhnya yang ia kafirkan dari kalangan 

‘asaakirusysyirki dan yang lainnya, namun tidak bisa mencernanya atau menerima 

pengingatan atau masukan di dalamnya bersama khusum-nya dari kalangan ahli maksiat 

dan orang-orang menyelisihi mereka. Ini adalah sifat yang dikhawatirkan atas orangnya bila 

ia tidak mengikat diri dengan batasan-batasan syari’at ia terjerumus dalam golongan 

khawarij yang memerangi ahlul Islam lagi membiarkan ahlul autsan. 

Dan lebih dahsyat dari keadaan mereka dan lebih sesat jalannya serta lebih serupa 

dengan Khawarij dalam sifat ini, sebagaimana yang akan datang adalah Neo Jahmiyyah dan 

Murji-ah pada jaman kita ini yang menjulurkan lidah dan pena mereka untuk menyerang 

para du’at dan yang terang-terangan menyatakan perang terhadap para muwahhid serta 

yang menyingsingkan lengan permusuhannya terhadap para mujahidin, di waktu yang 

bersamaan mereka mati-matian membela para thaghut, bahkan mereka merangkak-rangkak 

di pintu para thaghut itu serta menghangatkan diri mereka di pangkuannya. 

Sedangkan al haq adalah pertengahan, tidak bersama ahlil ifrath pada sikap ifrath 

mereka, dan tidak pula bersama ahlut tafrith pada sikap tafrith mereka. 

Semoga Allah merahmati Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di mana beliau 

menjelaskan keadaan mayoritas Ahlul Kalam yang intisab kepada Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah dan bahwa mereka terkadang melampui batas keadilan dalam bantahan mereka 

terhadap kelompok-kelompok yang lebih jauh dari sunnah dari pada mereka, di mana 

mereka mengingkari sebagian al haq, sehingga mereka telah membantah bid’ah yang besar 

dengan bid’ah yang lebih ringan darinya dan membantah kebathilan dengan kebathilan 

yang lebih ringan darinya... terus beliau berkata:  

ومثل هؤالء إذا مل جيعلوا ما ابتدعوه قوال يفارقون به مجاعة املسلمني، يوالون عليه ويعادون، كان من نوع اخلطأ (
واهللا سبحانه وتعاىل يغفر للمؤمنني خطأهم يف مثل ذلك، وهلذا وقع يف مثل هذا كثري من سلف األمة وأئمتها، 

خبالف من واىل موافقة وعادى خمالفة كتاب والسنة ،هلم مقاالت قالوها باجتهاد، وهي ختالف ما ثبت يف ال

وفرق مجاعة املسلمني، وكّفر وفّسق خمالفُه دون موافقه يف مسائل اآلراء واالجتهادات، واستحل قتال خمالفه دون 
 ). 3/217) (جمموع الفتاوى ط دار ابن حزم(أهـ ) موافقه ، فهؤالء من أهل التفرق واالختالفات

(Orang seperti mereka itu bila tidak menjadikan apa yang mereka ada-adakannya itu 

sebagai keyakinan yang dengannya mereka menyelisihi jama’atul muslimin, yang di 

atasnya mereka berloyalitas dan di atasnya juga mereka memusuhi, maka ia itu 

tergolong kekeliruan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengampuni bagi kaum 

mu’minin kekeliruan mereka dalam hal seperti itu, oleh sebab itu terjatuh dalam hal 

seperti ini banyak kalangan salaf dan para imam umat ini. Mereka memiliki pendapat-

pendapat yang mereka ucapkan berdasarkan ijtihad mereka, sedangkan ia menyelisihi 

apa yang tsabit dalam Al Kitab dan As Sunnah berbeda dengan orang yang loyal kepada 

orang yang sejalan dengan dia dan memusuhi orang yang menyelisihinya dan memecah 

belah jama’atul muslimin, dia mengkafirkan dan memvonis fasiq orang yang 
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menyelisihinya tidak orang yang sejalan dengannya dalam masalah-masalah pendapat 

dan ijtihad dan ia halalkan memerangi orang yang menyelisihinya tidak yang sejalan 

dengannya, maka mereka itu tergolong ahluttafarruq wal ikhtilafiat). Majmu Al Fatawa cet 

dar Ibnu Hazm 3/217. 

Kemudian beliau mulai menjelaskan Khawarij, karena ini adalah di antara akhlak 

dan ciri mereka yang paling masyhur. 

Oleh sebab itu sikap berlebihan para du’at itu dan sikap mereka tidak membedakan 

dalam mu’amalah antara kuffar, musyrikin, para thaghut dan anshar mereka dengan 

ushatul muslimin, serta pembauran mereka antara bid’ah-bid’ah mukaffirah dengan yang 

bukan itu. Sungguh sikap itu telah menjadi jalan bagi musuh-musuh dan lawan-lawan 

dakwah ini untuk menguatkan dan mengukuhkan tuduhan mereka selalu dialamatkan 

kepada para du’at itu, berupa tuduhan thariqah Khawarij dalam hal takfirunnas bil umum, 

karena para musuh dan kawan dakwah ini tidak melihat perbedaan pada para du’at itu 

antara sikap mereka terhadap musuh-musuh Allah yang memiliki kekuatan dengan sikap 

mereka terhadap kaum fasiq muslimin atau yang lainnya dari kalangan mutaawillin dari 

kalangan muwahhidin. 

Sungguh telah memberitahu saya sebagian orang yang mengunjungi saya di sijn dari 

kalangan para pemuda yang dituduh bahwa mereka memiliki suatu dari takwilat asya’rah 

dalam bab Asma Wash Shifat, dan ia mengadukan kepada saya sikap aniaya sebagian para 

pemuda yang intisab kepada dakwah tauhid terhadap mereka, sikap berlebih-lebihan 

mereka, sikap keterlaluannya dalam pemboikotan, penghajran dan pentahdzirannya dari 

mereka, padahal sesungguhnya mereka itu meskipun pada sebagian mereka ada suatu dari 

pentakwilan-pentakwilan itu, namun mereka tidak menyibukkan diri dengan masalah-

masalah itu dan tidak menyebarkannya atau mendakwahkannya, justru kesibukan mereka 

itu adalah mendakwahkan ashluttauhid dan mentarbiyah para pemuda atas sikap bara’ah 

dari para thaghut. Oleh sebab itu sesungguhnya musuh-musuh Allah tidak membiarkan 

mereka atau bermudahanah dengan mereka, keberadaan mereka dalam hal itu adalah sama 

dengan keberadaan setiap orang yang mendakwahkan tauhid dan menentang para thaghut, 

dimana para thaghut mempersempit mereka, mengawasi mereka dan berulang-ulang 

menangkap mereka. 

Namun demikian keadaan ini tidaklah menolong mereka di hadapan orang-orang 

yang berlebih-lebihan tersebut atau itu memahamkan mereka bahwa tauhid ikhwan mereka 

dan sikap bara’ah mereka dari para thaghut itu mengalahkan pentakwilan-pentakwilan yang 

dinisbatkan kepada mereka dan bahwa yang paling utama adalah mengobatinya sebagai 

hujjah dan burhan bukan dengan berlebih-lebihan dan tuduhan dusta. Mereka senantiasa 

mencelanya, bersikap keras terhadapnya dan menghalalkan ghibah mereka secara mutlaq 

tanpa ada kebutuhan akan tahdzir atau ta’lim, sebagaimana ia syarat kebolehan ghibah pada 

orang-orang macam mereka dari kaum muslimin, sehingga musuh-musuh Allah 

memanfaatkan hal itu. Terus pemuda itu memberi saya kabar bahwa musuh-musuh Allah 

tatkala menangkap dia, mereka berupaya memecah belah di tengah-tengah barisan dan 

membujuknya untuk kerja sama dengan mereka. Para thaghut itu merayu agar dia 

meninggalkan para pemuda itu dan dakwah tauhid yang mana semua intisab kepadanya, 

dan para thaghut itu berhujjah dengan sikap kasar para pemuda itu terhadap sebagian 
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mereka memboikotnya, tidak menyalaminya dan memperlakukannya persis seperti mereka 

memperlaukan ansharuttawaghit dan yang.... yang mereka pasti vonis kafir. 

Saya katakan: Dan bila pemuda ini tidak terpedaya dengan permainan dan makar 

musuh-musuh Allah, dan tidak terpengaruh dengan upaya penggembosan mereka, maka 

apakah engkau memandang para pemuda lainnya memiliki kesadaran seperti dia? 

Bukankan di antara mereka ada orang yang lemah imannya yang terkadang jatuh dengan 

jaring-jaring musuh Allah dengan sebab sikap berlebihan para du’at itu? Dan apakah selama 

dia akan mengingat sebagaimana dia teringat pada saat itu kisah Ka’ab Ibnu Malik dan tidak 

terpengaruhnya dengan ajakan dan tawaran raja Ghassan tatkala ia mengirimkan surat 

supaya mengajaknya untuk bergabung dengannya di waktu dimana Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam dan kaum muslimin meng-hajr-nya, sehingga mereka mengembalikan makar 

musuh-musuh Allah di leher mereka, dan mereka tidak terpengaruh dengan tipu 

muslihatnya dan mereka tempatkan tawarannya ke tembok sebagaimana Ka’ab membuang 

surat itu ke api? Bukankah yang wajib adalah kita mengingat bahwa keadaan dan realita tiga 

sahabat yang di-hajr Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di darul Islam adalah tidak seperti 

keadaan syababul muslimin hari ini di darul kufri dan dalam kondisi istidl’af, dan bahwa iman 

para sahabat itu tidaklah seperti keimanan selain mereka, oleh sebab itu beliau shallallahu 

‘alaihi wa sallam tidak meng-hajr selain yang tiga kalangan yang lemah imannya yang 

menyebutkan alasan absen mereka kepada Nabi, terus beliau menerima alasan mereka.1 

Itulah tergolong pemahaman yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang berlebihan itu, 

sehingga dengan sikap kakunya ini mereka memecah barisan-barisan kaum muslimin dan 

dengan itu mereka membuat senang musuh-mush Allah. 

Dahulu Mu’tazilah berupaya menutupi kebatilan madzhab mereka dan 

membedakannya dari madzhab Khawarij, dimana mereka membuat hilah dan mundur 

selangkah dari sikap terus terang mengkafirkan fasiq ‘amaliy, mereka mengatakan: “Kami 

tidak menamakannya kafir”. Maka dikatakan kepada mereka: maka apakah ia muslim? 

Mereka berkata: Kami tidak menamakannya muslim, terus mereka mengada-adakan istilah 

manzilah bainal manzilatain, namun mereka tetap sejalan dengan khawarij dalam hal akhir 

ujung orang fasiq itu, mereka berkata: Namun demikian dia itu kekal di neraka...! 

Jadi apa faidah yang didapatkan orang fasiq itu dari madzhab mereka berupa 

keistimewaan bila mereka tidak menamakannya orang kafir selama para ustadz itu telah 

menjerumuskannya dan mengekalkannya di Darul Bawar dan tempat kembali kuffar?? 

Sedangkan orang yang berlebih-lebihan itu pada hari ini, mayoritas mereka 

mengetahui madzhab Khawarij dan Mu’tazilah dan berlepas diri darinya, namun saat 

dipojokkan mereka mengatakan: “Kami tidak mengkafirkan lawan-lawan kami itu dan kami 

tidak menjadikannya manzilah bainal manzilatain, namun mereka itu menurut kami adalah 

muslimin ahli maksiat atau yang fasiq atau ahli bid’ah.” Namun demikian mereka 

memperlakukannya dengan perlakuan lebih buruk dari perlakuannya kepada orang-orang 

musyrik, murtaddin dan kuffar. 

                                                 
1
 Lihat hadist Ka’ab Ibnu Malik dalam Kitabul Maghazi dari Shahihul Bukhari dan perkaataan Al Hafidh di Fathul Bari tentang komentar akan 

hadist ini dalam fiqh hajr serta pemilihannya dalam hal itu antara orang kuat dengan orang lemah dalam hal dien. Dan Syaikhul Islam juga 

memiliki rincian yang indah dalam Al Fatawa 28/115 dan sesudahnya. Cet Dar Ibnu Hazm dan kami juga dalam hal ini memiliki risalah kecil 

yang kami tulis di Penjara Sawwaqah. 
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Maka mereka itu menyelarasi Ahlus Sunnah dalam penamaan dan hukum, namun 

menyelarasi Khawarij dan yang sama dengannya dalam hal perlakuan dan mu’amalah 

dunyawiyyah. Apakah engkau melihatnya sebagai perbuatan dan bida’ah yang baru atau 

bahwa perseteruan itu buat yang sesat lagi menyesatkan. 

Sudah maklum bahwa keburukan dan bahaya mu’amalah dunyawiyyah yang mana 

mereka ngawur dengannya adalah lebih berbahaya terhadap manusia dari hukum akhirat 

yang dikatakan Mu’tazilah, baik Mu’tazilah ataupun manusia lainnya tidak satupun berhak 

menetapkan atau menerapkan dan mewajibkan hukum ukhrawiy yang mereka klaim, 

karena itu bagi mereka hanya sekedar keyakinan, berbeda dengan perlakuan orang-orang 

yang berlebihan itu terhadap orang fasik kaum muslimin, sesungguhnya ia adalah 

dunyawiyyah yang nyata terjadi lagi berjalan bahayanya. 

Bahaya dalam masalah ini sesungguhnya perlakuan ini tidak berhenti di batas hajr, 

zajr, dhalim, aniaya, tuduhan dusta dan penyempitan haq, namun di sebagian negeri telah 

melampui batas sampai berani menumpahkan darah kaum muslimin, dimana sebagian 

ghulat yang ngawur mereka menghadang dan membunuh lawan? Mereka dari kalangan 

yang mereka cap sebagai ahlul bid’ah, mereka tumpahkan darahnya di hadapan penglihatan 

dan pendengaran di seluruh dunia, dan mereka terjatuh dalam apa yang telah dihati-hatikan 

oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam saat beliau berkata: 

  . رواه البخاري عن ابن عمر) ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض(
“Janganlah kalian kembali setelahku sebagai kuffar yang mana sebagian kalian membunuh sebagian 

yang lain”. (HR Al Bukhari dari Ibnu Umar) 

Padahal sesungguhnya mereka ini semuanya berada di tengah-tengah taring para 

musuh Allah, tertindas, diperangi, dikejar-kejar lagi tidak memiliki daulah dan syaukah... 

Coba apa gerangan yang akan mereka lakukan bila sebagian mereka memiliki daulah?? 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Di antara bid’ah munkarah adalah 

pengkafiran satu kelompok terhadap kelompok lainnya dari kelompok-kelompok kaum 

muslimin dan penghalalan darah serta harta mereka, sebagaimana yang mereka katakan: Ini 

tanaman milik ahli bid’ah dan hal seperti itu, sesungguhnya ini hal besar karena dua sisi: 

Pertama: Kelompok lain itu bisa jadi tidak memiliki bid’ah yang lebih besar dari apa 

yang ada pada kelompok yang mengkafirkannya, bahkan bisa jadi apa yang ada pada 

kelompok yang mengkafirkannya, bahkan bisa jadi bid’ah kelompok yang mengkafirkan 

adalah lebih besar atau setara atau lebih rendah. Dan ini adalah keadaan umumnya ahlul 

bid’ah yang satu sama lain saling mengkafirkan. Bila diperkirakan bahwa muhtadi itu kafir 

maka kafirlah kelompok ini dan itu, dan bila diperkirakan bahwa ia tidak kafir maka 

kelompok ini dan itu tidak kafir.1 Keberadaan salah satu dari dua kelompok mengkafirkan 

yang lainnya dan tidak mengkafirkan kelompoknya sendiri, ia malah tergolong kejahilan 

dan kedhaliman, dan mereka itu tergolong orang-orang yang Allah ta’ala firmankan: 

¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θè%§�sù öΝ åκs]ƒ ÏŠ (#θçΡ%x.uρ $ Yèu‹Ï© |Mó¡ ©9 öΝ åκ÷] ÏΒ ’ Îû > ó x« 4 !$ yϑ̄Ρ Î) öΝ èδ á�øΒr& ’n< Î) «!$# §Ν èO Ν åκã♦Îm6 t⊥ ãƒ $ oÿÏ3 (#θçΡ% x. tβθè= yèø� tƒ  

                                                 
1
 Yaitu karena kedua kelompok itu dalam bid’ah bisa jadi sama atau bahwa sebagian mereka lebih dahsyat di dalamnya dari yang lainnya. 
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“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak 

ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka.” (Al An’am: 159) 

Ke dua: seandainya diperkirakan bahwa salah satu dari dua kelompok itu 

mengkhususkan diri dengan bid’ah itu, maka ahlus sunnah tidak layak mengkafirkan setiap 

orang yang mengucapkan ucapan yang mana ia keliru di dalamnya.1 Kemudian beliau 

menuturkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang keliru itu diudzur dari 

kalangan muslimin dan itu telah lalu. 

Dan maklum juga sebagaimana yang telah kami ketengahkan kepadamu: Wajibnya 

membedakan antara orang-orang yang dinamakan ulama sebagai kuffar takwil yaitu 

ashhabul lida’ al mukaffirah dengan kaum murtaddin riddah sharihah, dan bahwasannya tidak 

sah menyetarakan antara mereka dengan mereka dalam hal penghalalan ishmah, bahkan 

telah lalu juga bahwa riddah itu sendiri berbeda beda dalam hal istitabah pelakunya antara 

riddah mujarradah dengan riddah mazidah atau mughalladhah. 

Maka apa gerangan dengan orang-orang yang kami bicarakan dari kalangan ahli 

maksiat yang mana bid’ah mereka tidak sampai pada bid’ah mukaffirah, apalagi sampai pada 

riddah mujarradah dengan riddah mazidah atau mughalladhah? 

Dan tatkala makin keras pengingkaran sebagian orang-orang yang berakal terhadap 

mereka yang menumpahkan darah ikhwan mereka yang muslim dengan klaim bahwa 

mereka itu ahlul bid’ah, maka tidak lain dalih mereka adalah hanya mengutarakan terhadap 

mereka sikap keras salaf terhadap ahlul bid’ah al mukaffirah dan sebagian ucapan-ucapan 

mereka dalam hal itu. Dan mereka menukil ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang 

berisi kecaman pedas terhadap tokoh-tokoh ahlul ittihad wal hulul, dan penjelasan akan 

kewajiban menghadang mereka dan menjihadinya, serta bersikap keras terhadap orang yang 

membela mereka dan bahwa bahaya mereka adalah lebih dahsyat dari bahaya para 

pembegal, Tartar, pencuri dan para pengkhianat yang aniaya terhadap harta dan 

meninggalkan dienul muslimin; Maka ahlul bid’ah itu!! adalah lebih buruk dari mereka, 

karena mereka menumbangkan dienul Islam!! Semua itu supaya mereka membolehkan 

membunuh dan memerangi lawan-lawan mereka. 

Dikarenakan jarangnya sikap obyektif dalam perseteruan di antara kaum muslimin 

pada zaman kita ini, mereka tidak menjelaskan bahwa perkataan beliau ini adalah 

berkenaan dengan Al Ittihadiyyah yang mana mereka itu menurut beliau dan menurut 

ulama kaum muslimin adalah lebih kafir dari pada Yahudi dan Nasrani, serta lebih buruk 

dari pada Fir’aun dan yang lainnya dari kalangan tokoh-tokoh kekafiran sebagaimana yang 

telah lalu dari beliau, bahwa mereka itu menuturkan perkataannya rahimahullah: (Tokoh-

tokoh mereka itu adalah aimmatul kufri yang wajib dibunuh dan tidak diterima taubat salah 

seorang di antara mereka bila ditangkap sebelum taubat, karena ia tergolong Zanadiqoh 

terbesar yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran terbesar. Dan 

mereka itu adalah orang-orang yang memahami ucapan mereka dan penyelisihan mereka 

terhadap dienul muslimin dan wajib memberi sanksi setiap orang yang intisab kepada 

mereka atau membela-bela mereka atau memuji mereka atau mengagumi kitab-kitab 

mereka, atau diketahui kerjasama dan bantuannya terhadap mereka, atau membenci 

komentar buruk terhadap mereka atau orang yang mencarikan alasan bagi mereka...) hingga 

                                                 
1
 Majmu Al Fatawa cet dar Ibnu Hazm 7/417. 
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ucapannya: (Dan macam-macam alasan ini yang tidak dikatakan kecuali oleh orang jahil 

atau munafiq, bahkan wajib memberi sanksi setiap orang yang mempengaruhi keadaan 

mereka dan tidak membantu untuk menanggulangi mereka, karena sesungguhnya 

menanggulangi mereka itu tergolong kewajiban yang paling besar, sebab mereka itu 

merusak akal dan agama...) 

Dan berkata di akhir perkataannya:  

فضررهم يف الدين أعظم من ضرر من يفسد على املسلمني دنياهم ويرتك دينهم ؛ كقطاع الطريق، وكالتتار (
الذين يأخذون منهم األموال ويبقون هلم دينهم، وال يستهني م من مل يعرفهم فضالهلم وإضالهلم أعظم من أن 

  ). ط دار ابن حزم) (132- 2/131(أهـ جمموع الفتاوى ) وصف ، وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنيةي
(Bahaya dalam dien ini lebih besar dari bahaya orang yang merusak atas kaum muslimin 

dunia mereka dengan membiarkan dien mereka, seperti para perampok dan seperti Tartar 

yang mengambil dari mereka harta dan membiarkan bagi mereka dien mereka dan orang 

yang tidak mengetahui keadaan mereka dengan menganggap enteng mereka, karena 

kesesatan mereka dan penyesatan mereka adalah lebih besar dari bisa disifati, dan mereka 

itu lebih serupa dengan Qaramithah Bathiniyyah). Majmu Al Fatawa 2/131-132 cet dar Ibnu 

Hazm. 

Maka saya katakan: Tenanglah... tidak seperti ini unta digiring dan tidak seperti ini 

istidlal dilakukan... Coba mana mereka yang dikomentari Syaikhul Islam bila dibandingkan 

dengan sebagian orang-orang ahli maksiat atau orang-orang fasiq atau orang yang 

menyelisihi dan melakukan bid’ah dalam sebagian furu’? Atau juga bila dibandingkan 

dengan orang yang padanya ada sebagian kekeliruan yang tidak mengkafirkan dalam bab 

keyakinan dan bab-bab keimanan? Maka mesti ada pembeda dalam hukum dan penamaan 

dan dalam muwalah dan mu’amalah juga antara auliyaurrahman selama dalam lingkungan al 

iman bagaimanapun bentuk maksiat dan taqshir mereka, dengan auliyausysyaithan dari 

kalangan kuffar dan murtaddin. 

Hati-hatilah dalam membaurkan antara mereka dengan mereka dalam suatu dari hal 

itu atas dorongan aniaya dan perseteruan. 

Sungguh Allah ta’ala berfirman: 

* (#θèù÷ρ r& Ÿ≅ ø‹s3 ø9 $# Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? zÏΒ zƒ Î�Å£÷‚ßϑø9 $# ∩⊇∇⊇∪   (#θçΡ Î—uρ Ä¨$ sÜ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ËΛÉ) tF ó¡ ßϑø9 $# ∩⊇∇⊄∪     

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan dan 

timbanglah dengan timbangan yang lurus”. (Asy Syu’ara: 181-182) 

Dan firman-Nya: 

×≅ ÷ƒ uρ tÏ� Ïe� sÜ ßϑù= Ïj9 ∩⊇∪    

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang” (Al Muthaffifin: 1) 

Sungguh cemerlanglah Syaikhul Islam dalam lontaran-lontarannya yang indah yang 

beliau sebarkan di tengah-tengah fatwa-fatwanya, yang muncul dari obyektifitas terhadap 

lawannya, jarang sekali orang-orang yang menyelisihi beliau memiliki sifat seperti itu, dan 

jarang sekali kita melihatnya dalam khushumat pada hari ini, di antara hal itu ucapannya:  
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ومن أهل البدع من يكون فيه إميان باطنًا وظاهراً، لكن فيه جهل وظلم حىت أخطأ ما أخطأ من السنن، فهذا ( 
ليس بكافر وال منافق، مث قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقًا أو عاصياً، وقد يكون خمطئًا متأوًال مغفوراً 

.  أهـ) كون معه من والية اهللا بقدر إميانه وتقواهله خطؤه، وقد يكون مع ذلك معه من اإلميان والتقوى ما ي
  ). 3/220) (ط دار ابن حزم(جمموع الفتاوى 

(Dan di antara ahli bid’ah ada orang yang memiliki iman lahir bathin, namun padanya ada 

kejahilan dan kezhaliman sampai ia keliru apa yang ia keliru di dalam hal sunah, maka ia 

bukan kafir dan munafiq, kemudian terkadang ada darinya aniaya dan kedhaliman yang 

dengannya ia menjadi fasiq atau ahli maksiat, dan terkadang ia keliru muta’awil lagi 

diampuni kesalahannya dan bisa jadi bersama itu dia memiliki dari iman dan taqwa yang 

dengannya ia mendapatkan wilayatullah (perwalian Allah) dengan kadar keimanan dan 

taqwanya). Majmu Al Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 3/220 

 

 

 

 

***** 
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( 3 1 )   

Mengkafirkan Setiap Orang Yang Tidak Mengkafirkan Para Thaghut 

Dengan Klaim Bahwa Dia Belum Kufur Kepada Thaghut 

 

Termasuk kekeliruan yang sering terjadi (dalam takfir) juga adalah mengkafirkan 

setiap orang yang tidak mengkafirkan para thaghut dengan klaim bahwa ia belum 

merealisasikan tauhid karena ia tidak kufur terhadap mereka. 

Memang sesungguhnya kufur terhadap para thaghut adalah separuh tauhid dan 

syaratnya, sedangkan orang yang tidak kufur terhadap para thaghut adalah tidak berpegang 

pada al ‘urwah al wutsqa, dan berarti dia itu termasuk jajaran kuffar yang binasa. Allah 

berfirman: 

Iyϑsù ö�à� õ3 tƒ ÏNθäó≈©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s) sù y7|¡ ôϑtGó™ $# Íοuρ ó�ãèø9 $$ Î/ 4’ s+øOâθø9 $# Ÿω tΠ$ |Á Ï�Ρ $# $oλ m;    

“Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah 

berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus”. (Al Baqarah: 256) 

Akan tetapi apakah takfir thaghut itu adalah salah satu syarat dari syarat-syarat 

sahnya kufur terhadapnya? 

Dalam arti: Apakah setiap orang tidak menempatkannya atau menganutnya dari 

kalangan yang intisab kepada Islam, meskipun karena kejahilan dan ketertipuan dengan 

keberadaan shalat, ibadah dan pengakuan Islam si thaghut itu, bahwa dia itu bukan muslim 

karena belum kufur terhadap thaghut? 

(Ketahuilah...) kami sama sekali tidak menyepelekan pentingnya takfir para thaghut 

dan tidak pula mengajak untuk menelantarkannya atau untuk tidak mempelajarinya, 

sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang atau sebagaimana yang mereka tafsirkan 

kepada makna ini dari ucapan kami itu, sama sekali tidak seperti itu. Dan setiap orang yang 

mengenal kami dan fokus kami terhadap masalah ini, bahkan kami tidak menulis kecuali 

tentangnya (takfir thaghut semuanya) dan tentang hal-hal yang berkaitan dengannya. 

Akan tetapi kami hanya mengajak kepada ta-shil (pembakuan masalah sesuai dengan 

dalil), tafshil (perincian) dan pengikatan ungkapan dengan dalil-dalilnya yang shahih lagi 

sharih (terang). 

Adapun lontaran-lontaran yang hanya bersumber semangat (hamaasiyyah) yang 

kosong (dari dalil) adalah sama sekali tidak berfaidah untuk kebenaran. Dan kami tidak 

butuh terhadap ungkapan-ungkapan hamaasiyyah yang mujmal (global), yang disangka air 

oleh orang yang haus, dan masih mendingan andai dia tidak mendapatkan apa-apa saat 

mendatanginya, tapi ternyata dia mendapatkannya racun yang mematikan!! 

Klaim yang dilontarkan oleh sebagian orang bahwa takfir thaghut adalah salah satu 

syarat sahnya kufur terhadap thaghut adalah sama sekali mereka itu tidak mendatangkan 

dalil, ya kecuali lontaran-lontaran sebagian ulama mutaakhirin. Sedangkan ya memang 

perkataan ulama itu dijadikan sebagai penentuan jalan, akan tetapi ia itu tidak dijadikan 

dalil namun disesuaikan dengan dalil. 
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Asy Syaukaniy berkata: 

فال يثبت إال بدليل يدل على أن  الشرط هو ما يؤثر عدمه يف عدم املشروط واليؤثر وجوده يف وجوده ، ( 

ال صالة ملن ال يفعل كذا ، أو  :ه لنفي الذات والصحة مثل أن تقولوذلك إما بعبارة مفيد املشروط يعدم بعدمه
وأما جمرد األوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب ، والواجب ما يستحق فاعله الثواب  :إىل قوله …ملن فعل كذا 

يلزم من  بفعله والعقاب برتكه ، وذلك ال يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا ، بل يكون التارك له آمثا ،وأما أنه
وهكذا يصح اإلستدالل على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد املرادف للبطالن إذا كان . عدمه العدم فال

 ). 158- 1/157(من السيل اجلرار . أهـ. )النهي عن ذلك الشيء لذاته أو جلزئه ال ألمر خارج عنه
(Syarat adalah sesuatu yang ketidakadaannya berpengaruh pada ketidakadaannya masyruth 

(yang disyaratkan) dan keberadaannya tidak berpengaruh pada keberadaan masyruth itu, 

maka syarat tidak tsabit, kecuali dengan dalil yang menunjukkan bahwa masyruth itu tidak 

ada dengan ketidakadaannya. Dan itu bisa dengan ungkapan yang memberikan faidah 

terhadap penafian dzat dan keabsahan, seperti engkau mengatakan: “Tidak ada shalat bagi 

orang yang tidak melakukan ini, atau bagi orang yang melakukan itu....” hingga ucapan 

beliau (Asy Syaukaniy): Dan adapun sekedar perintah, maka status tertinggi apa yang 

ditujukan adalah al wujub (kewajiban), sedangkan wajib itu adalah sesuatu yang mana 

pelakunya berhak mendapatkan pahala dengan sebab melakukannya dan (mendapatkan) 

siksa dengan sebab meninggalkannya. Dan ini tadi memastikan si kewajiban itu menjadi 

syarat, namun orang yang meninggalkannya mendapat dosa. Adapun bahwa ia memestikan 

tidak adanya status dengan sebab ketidakadaannya, maka sama sekali tidak seperti itu. 

Dan begitu juga sah berdalil utuk menunjukkan sesuatu itu sebagai syarat dengan 

larangan yang menunjukkan al fasad (kerusakan) yang bermakna al buthlan (batilnya suatu 

hal) bila larangan dari sesuatu itu karena dzatnya atau karena bagiannya bukan karena hal 

yang diluar darinya. As Sail Al Jarar 1/157-158. 

Dan sekarang kami bertanya: Mana dalil yang jelas dan terang dari firman Allah atau 

sabda Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menunjukkan bahwa takfir thaghut itu 

berstatus sebagai syarat sah menjauhi ibadah terhadap thaghut atau (syarat sah) kufur 

terhadapnya yang mana ia (kufur terhadapnya) adalah syarat yang disepakati untuk sahnya 

Islam?? Di mana mesti dari ketidakadaan syarat ini pada orang yang mengaku Islam tidak 

adanya Islam serta batalnya Islam orang itu meskipun dia itu kafir terhadap thaghut, 

dengan makna bahwa ia kafir terhadap ibadahnya, menjauhi ajaran dan hukumnya yang 

bathil lagi menjauhi tawalliy terhadapnya dan mendukungnya. 

Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman seraya memberi kabar gembira pada 

hamba-hamba-Nya: 

tÏ%©!$# uρ (#θç7t⊥ tGô_$# |Nθäó≈©Ü9 $# βr& $ yδρ ß‰ç7÷ètƒ (# þθç/$ tΡ r& uρ ’n< Î) «!$# ãΝßγ s9 3“u�ô³ç6 ø9 $# 4 ÷�Åe³t6 sù ÏŠ$ t7Ïã     

“Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembah-Nya dan kembali kepada Allah, 

bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku.” (Az Zumar: 

17) 

Maka dengan dalil apa orang-orang yang berlebihan itu memutus dan menghalangi 

serta menggugurkan kabar gembira ini yang Allah janjikan kepada hamba-hamba-Nya yang 
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menjauhi ibadah terhadap thaghut dan kembali kepada Tuhan mereka karena sekedar 

samar atas mereka kekafiran sebagian para thaghut dengan sebab ketidaktahuan mereka 

akan keadaan para thaghut itu atau mereka menduga adanya maani’ (penghalang) syar’iy 

yang menghalangi mereka dari mengkafirkan thaghut-thaghut itu?? 

Saya katakan: Dahulu pernah saya berdebat dengan sebagian al ghulaah al 

mutahammisin (orang-orang yang berlebihan yang terlalu semangat) sekali terhadap 

ungkapan (di atas) ini. Tatkala saya bertanya kepada mereka dengan pertanyaan ini, 

ternyata tidak menyebutkan satu dalil pun yang shahih dilalah (indikasinya) terhadap hal itu 

dari Al Kitab dan As Sunnah. 

Dan ternyata patokan mereka dalam hal ini hanyalah terhadap perkataan Syaikh 

Muhammad Ibnu ‘Abdil Wahhab rahimahullah yang isinya:  

   :أمرانأصل دين اإلسالم وقاعدته ( 
  . األمر بعبادة اهللا وحده ال شريك له ، والتحريض على ذلك واملواالة فيه ، وتكفري من تركه :األول
مقام التوحيد إال  فال يتموتكفري من فعله ، اإلنذار عن الشرك يف عبادة اهللا والتغليظ يف ذلك ومعاداة فيه ،  :والثاين

 . أهـ) ذا
Ashlu Dienil Islam dan kaidahnya ada dua: 

Pertama:  

• Perintah untuk beribadah kepada Allah saja tidak ada sekutu baginya, dorongan 

(ajakan) atas hal itu. 

• Loyalitas di dalamnya. 

• Dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. 

Ke dua: 

• Berhati-hati dari syirik dalam ‘ibadatullah. 

• Bersikap keras dalam hal itu. 

• Mu’aadaah (melakukan permusuhan) di dalamnya. 

• Dan mengkafirkan orang yang melakukannya. Maka kedudukan tauhid tidak sempurna 

kecuali dengan hal ini. 

Para pemuda itu terbang membawa perkataan Syaikh di sini: “Penghati-hatian dari 

syirik dalam ‘ibadatullah, bersikap keras dalam hal itu, melakukan permusuhan di dalamnya 

serta mengkafirkan orang yang melakukannya” 

Mereka girang dengan perkataannya (dan mengkafirkan orang yang melakukannya), 

terus mereka menjadikannya pokok Dienul Islam, mereka mengibarkan al wala dan al bara di 

atasnya, dan dengannya mereka menjalin muwalah dan mu’adah, serta siapa yang 

meninggalkannya atau melakukan taqshir di dalamnya maka ia telah kafir menurut mereka. 

Padahal teks perkataan Syaikh di akhir ungkapannya adalah jelas lagi terang yang 

menjelaskan bahwa dalam ithlaq-nya ini ada rincian yang menggabungkan dari hal-hal 

tersebut sesuatu yang mana ia adalah taabi (yang mengikuti) terhadap Ashlul Islam dan 

sesuatu yang mana ia adalah tergolong konsekuensi-konsekuensi dan kewajiban-
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kewajibannya. Dimana beliau berkata: “maka tauhid tidak sempurna kecuali dengan ini,” 

beliau maksudkan dengan kesempurnaan kedudukan tauhid. 

Dan beliau tidak mengatakan “maka tidak sah atau tidak diterima” yang mana ia adalah 

kata-kata yang digunakan dalam syarthiyyah (sesuatu yang menjadi syarat) yang mesti dari 

ketidakadaan itu tidak adanya dan batalnya (hukum). 

Hal ini dijelaskan dan dikuatkan dengan keberadaan bahwa hal-hal yang disebutkan 

oleh Syaikh tidak sama semuanya, tetapi di antaranya ada yang tergolong ashlud dien dan 

syarat-syaratnya yang mana keislaman seseorang tidak sah kecuali dengannya, seperti 

ibadah kepada Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya dan meninggalkan syirik dalam ibadah 

kepada-Nya Subhanahu Wa Ta’ala. 

Dan di antaranya ada yang tergolong kewajiban-kewajiban dien dan tauhid atau 

lawaazim (konsekuensi-konsekuensinya) dan ikatan-ikatannya, seperti dorongan (ajakan) 

atas hal itu (tauhid), dakwah kepadanya serta loyalitas di dalamnya. 

Dan begitu juga mu’aadaah (permusuhan) dalam syirik, ada rincian di dalamnya. 

Keberadaan inti (pokok) permusuhan terhadap syirik dan para pelakunya secara umum 

di dalam hati adalah tergolong syarat-syarat Islam dan tauhid. Adapun penampakannya, 

pernyataannya secara terang-terangan dan pemaparannya, maka ini tergolong lawaazim 

tauhid dan penyempurnaannya (yang wajib) bukan tergolong syarat-syaratnya. 

Semua ini diketahui dan dipahami dengan cara meninjau pada dalil-dalil syra’iy 

yang wajib menjadi acuan dalam ta-shil di atasnya, bukan pada ucapan-ucapan para ulama 

yang bisa saja keliru. 

Dan kalau bukan seperti itu, yaitu bila yang menjadi acuan menurut mereka itu 

adalah ucapan-ucapan ulama serta ta-shil dan taq’id (penerapan kaidah) adalah dibangun di 

atas ucapan-ucapan itu, maka mereka tidak akan tidak mendapatkan ucapan-ucapan lain 

yang seperti ucapan-ucapan Syaikh Muhammad Ibnu ‘Abdil Wahhab ini, ucapan milik 

beliau atau ulama Najd lainnya dalam masalah ini. 

Di antara yang sejenisnya adalah ucapan beliau dalam Risalah fi Ma’na Thaghut, 

ada dalam Majmu’ah At Tauhid dan ada juga dalam Majmu Muallafat Asy Syaikh 

Muhammad Ibnu ‘Abdil Wahhab 1/376:  

 أهـ. ) وتعاديهم وتكفر أهلها فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطالن عبادة غري اهللا وترتكها وتبغضها( 
(Dan adapun tata cara kufur terhadap thaghut adalah: Engkau meyakini bathilnya 

peribadatan kepada selain Allah, meninggalkannya, membencinya, mengkafirkan para 

pelakunya dan memusuhi mereka). Dan yang serupa dengannya sangat banyak). 

Sudah maklum ucapan ini adalah haq dan ia secara global adalah tidak ada bantahan 

dan kepada seperti hal ini kami mendakwahkan serta dengan seperti hal itu kami meng-

khithabi manusia. Ya kecuali bila bagian-bagian yang mulia ini (maksudnya tata cara kufur 

terhadap thaghut yang lima itu) disamaratakan dan dijadikan semuanya dalam satu 

tingkatan yaitu syarthiyyah yang mesti dari ketidakadaannya tidak adanya status, maka pada 

keadaan ini wajib adanya penjabaran dan penjelasan sebagaimana yang telah kami 

ketengahkan, maka hal itu adalah pemahaman salah yang tidak boleh dinisbatkan kepada 
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ucapan Syaikh kecuali bila ada penegasan beliau terhadapnya atau pernyataannya akan hal 

itu...1 

Sebagaimana juga wajib dalam ucapan beliau ini tanbih (memberikan pengingatan) 

atas penuturan beliau terhadap muthlaqnya memusuhi hamba thaghut dalam tata cara 

kufur terhadap thaghut yang terkadang bisa dipahami syarthiyyah darinya. Serta 

mendesaknya memberikan rincian dalam hal ini antara wajibnya keberadaan permusuhan 

ini sebagai syarat bagi tauhid dengan dianjurkan penampakkannya yang tidak mampu 

dilaksanakannya oleh setiap orang dan tidak wajib atas setiap manusia. 

Sejenis dengannya ucapan Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman dalam risalah beliau 

tentang penjelasan makna Thaghut dan sikap menjauhinya hal 271 dalam Juz Al Murtad 

dari Ad Durar As Saniyyah, seandainya para ghulaat itu mendapatkannya, tentulah mereka 

girang dengannya, beliau berkata setelah menuturkan ayat-ayat menunjukkan wajibnya 

menjauhi thaghut:  

  . ) فأخرب أن مجيع املرسلني قد بعثوا باجتناب الطاغوت فمن مل جيتنبه فهو خمالف جلميع املرسلني( 

واملراد من اجتنابه هو بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة ومفارقته (  :مث قال

 . أهـ) ادعى اجتناب الطاغوت ومل يفعل ذلك فما صدق  فمن
(Allah mengabarkan bahwa semua al mursalin (para rasul) diutus untuk menjauhi thaghut, 

siapa yang tidak menjauhinya maka ia menyelisihi semua al mursalin) kemudian berkata: 

(Dan yang dimaksud menjauhinya adalah membencinya dan memusuhinya dengan hati, 

mencela dan menjelek-jelekkannya dengan lisan, melenyapkannya dengan tangan saat 

mampu serta meninggalkannya. Siapa yang mengklaim menjauhi thaghut tapi ia tidak 

melakukan hal itu, maka ia tidak benar). Selesai 

Perhatikanlah, bagaimana beliau menjadikan dalam muthlaq ucapannya, bahwa 

orang yang tidak menjelek-jelekan thaghut dan tidak mencelanya dengan lisan adalah tidak 

benar (jujur) yaitu dia dusta dalam pengakuannya telah menjauhi thaghut, padahal tashrih 

(terang-terangan) mencela thaghut dan menjelek-jelekannya dengan lisan adalah tidak wajib 

atas setiap orang. Dan apakah semua sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

mengumumkan lagi terang-terangan mencela para thaghut kaum mereka atau justru 

mayoritas mereka sembunyi-sembunyi? Dan apakah boleh dikatakan tentang mereka 

                                                 
1
 Maksudnya bahwa yang lima itu statusnya tidak sama, dan syaikh sendiri tidak menyatakan bahwa yang lima itu tingkatannya sama dan 

itulah yang ada dalam tulisan-tulisan beliau. Takfir nau’ pelaku syirik pasti diyakini oleh setiap mu’min, karena dia mengetahui bahwa Allah 

telah menegaskan dalam Al Qur’an dan saat dia tidak meyakininya, maka dia kafir dengan kufur takdzib dan juhud. Dan takfir mu’ayyan di 

samping mengetahui penegasan Allah tadi, harus juga disertai tidak adanya syubuhat... sehingga bila keduanya terpenuhi maka saat tidak 

takfir, berarti jatuhnya pada kufur takdzib dan juhud juga. 

Sehingga bila ada orang yang menjauhi ibadah terhadap semua thaghut dan dia hanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namun 

dia tidak takfir sebagian thaghut karena ada syubhat padanya, maka dia muwahhid, meskipun bisa jadi dia adalah orang yang jahil atau 

sesat. 

Di sisi lain ada orang yang beribadah kepada Allah dan dia menjauhi ibadah terhadap thaghut kecuali dalam satu hal, umpamanya dia ikut 

menyandarkan hak hukum kepada rakyat (demokrasi), dia mengikutinya karena taqlid mengikuti syubhat yang membolehkannya atau tidak 

tahu bahwa itu syirik maka dia bukan muslim. 

Dalam takfir, syubhat menjadi pertimbangan sedangkan dalam meninggalkan ibadah terhadap thaghut maka sungguh syubhat tidak 

dianggap.
(Pent)
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padahal keadaannya seperti itu bahwa mereka itu menyalahi semua para Rasul atau bahwa 

mereka itu tidak benar dalam sikap mereka menjauhi thaghut itu? 

Adapun hinaan (celaan), sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah 

melakukannya terutama setelah Allah Subhanahu Wa Ta’ala melarang beliau dari hal itu 

supaya mereka tidak menghina Allah secara aniaya tanpa dasar ilmu, bagaimana? Padahal 

sesungguhnya mereka itu telah menjadikan dakwah beliau kepada tauhid, bara’ah-nya dari 

para thaghut mereka serta tahdzirnya dari ibadah kepadanya dengan cara menjelaskan 

bahwa thaghut-thaghut (berhala-berhala) itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan 

tidak bermanfaat sedikitpun bagi mereka, mereka menjadikan hal itu sebagai hinaan 

terhadap tuhan-tuhan mereka, sebagaimana mereka menjadikan (menganggap) penjelasan 

beliau akan kekeliruan dan kesesatan nenek moyang mereka dalam mengibadati thaghut-

thaghut itu sebagai celaan (hinaan) terhadap mereka dan nenek moyang mereka. 

Maksud saya dari ber-istithraad (menguraikan yang di luar bahasan) ini adalah saya 

ingin mengingatkan bahwa perkataan para syaikh itu bukan Qur’an dan bahwa mereka itu 

tidak ma’shum, jadi kekeliruan itu tanpa ragu lagi ada saja pada mereka, serta 

sesungguhnya ucapan mereka dan ucapan selain mereka selain Al Ma’shum shallallahu 

‘alaihi wa sallam, bukanlah hujjah dalam dien kita, namun demikian sesungguhnya termasuk 

sikap ihsan terhadap mereka dan sikap inshaf (adil/objektif) dalam ber-ta’aamul dengan 

tulisan-tulisan mereka adalah menafsirkan ucapan mereka satu sama lain, yang muthlaq 

ditafsirkan dengan yang muqayyad dan yang mujmal ditafsirkan dengan perkataan mereka 

yang mufassar (jelas dan rinci). Dan termasuk ‘amanah ‘ilmiyyah dan sikap jujur dalam 

dienullah adalah memahami ucapan-ucapan mereka yang muthlaq atas pedoman ‘aqidah 

ahlus sunnah dan thariqah para ulama dalam melontarkan wa’id (ancaman) 

Dan itu sesungguhnya thariqah mereka sebagaimana yang diketahui oleh setiap 

orang yang telah mengenal baik tulisan-tulisan mereka adalah berdiri di atas sikap ta’dhim 

terhadap posisi tauhid, mubalaghah dalam menampakkannya, penjelasan pentingnya 

perealisasian lawaazim-nya dan melaksanakan kewajian-kewajiban serta ikatan-ikatannya, 

dan berdiri di atas sikap keras terhadap syirik, kecaman terhadap para pelakunya dan 

bersifat sangat dalam tanfir darinya dengan cara mubalaghah dalam mengingkari setiap yang 

memiliki kaitan dengannya meskipun hal itu hanya termasuk sarana yang bisa 

menghantarkan kepadanya dan bukan syirik yang nyata. 

Sampai akhirnya mereka dan ulama-ulama yang datang setelah mereka dari 

kalangan cucu-cucu mereka membutuhan untuk menjelaskan kemusykilan ithlaqat 

(lontaran-lontaran) itu atas sebagian orang. 

** Baik dari lawan-lawan mereka yang berupaya mengecamnya dengan sebab sebagian 

ithlaqat itu dan menisbatkan kepada mereka apa yang tidak pernah mereka ucapkan, yaitu 

tuduhan mengkafirkan semua manusia atau takfir semua orang yang menyelisihi mereka 

dan tuduhan (yang tidak tepat) ini bukan hanya dari para pengikut madzhab-madzhab yang 

ta’ashshub atau orang-orang Quburiyyun yang bodoh saja, bahkan di antara mereka ada 

ulama salafiyyun muhaqqiqun semisal Al ‘Allamah Asy Syaukaniy yang mana beliau 

berkata tentang Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab dan para pengikutnya (akan tetapi 

mereka memandang bahwa orang yang tidak berada dalam daulah penguasa Nejd dan 
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(tidak) merealisasikan perintah-perintahnya adalah di luar Islam). Al Badr Ath Thaali Bi 

Mahaasini Mann Ba’dal Qarnis Saabi’ 2/7. 

Dan juga Syaikh Muhammad Shiddiq Hasan dalam kitabnya Turjuman Al 

Wahabiyyah mengumumkan bara’ah ahlil hadits dari al wahhabiyyin. 

Dan Syaikh Anwar Syah Al Kasyimiriy, beliau menuturkan bahwa Syaikh 

Muhammad Ibnu ‘Abdil Wahhab terlalu tergesa-gesa pada hukum-hukum takfir. Dan yang 

lainnya... 

Dan lihat dalam hal itu dan dalam pembelaan terhadap Syaikh (Muhammad) serta 

tentang bantahan syubuhat dari dakwah beliau kitab (Da’aawaa Al Munawi-iin Li Da’wati 

Asy Syaikh Muhammad Ibnu ‘Abdil Wahhab) karya ‘Abdul ‘Aziz Ibnu Muhammad Alu 

‘Abdul Lathif dan (Mishbah Adh Dhalam Fir Radd ‘Ala Man Kadzaba ‘Alasy Syaikh Al 

Imam) dan (Minhajut Ta-sis wat Taqdis fi Kasyfi Syubuhat Dawud Ibni Jirjis) dan yang 

lainnya karya ‘Abdullatief Ibnu ‘Abdirrahman Alu Asy Syaikh. 

** Atau dari sebagian orang-orang yang intisab kepada manhaj mereka dari kalangan orang 

yang menjadikan kendaraan ghuluw sebagai tunggangan dan telah lalu contoh-contoh dari 

hal ini. 

Di antaranya apa yang telah lalu dari ucapan Syaikh ‘Abdul Lathif Alu Asy Syaikh 

dalam bantahannya terhadap dua orang dari Ahsa, keduanya telah meninggalkan Jum’ah 

dan jama’ah dan mengkafirkan kaum muslimin yang ada di sana dengan dalih mereka 

duduk bersama dengan Ibnu Fairuz dan orang-orang yang semisal dengannya dari 

golongan yang tidak kufur terhadap thaghut dengan dalih bahwa ia tidak terang-terangan 

mengkafirkan kakaknya yang telah menolak dakwah Syaikh Muhammad Ibnu ‘Abdil 

Wahhab dan memusuhi dakwah itu (keduanya berkata dan siapa yang tidak terang-

terangan (menyatakan) kekafirannya, maka dia kafir kepada Allah lagi kufur kepada 

thaghut, dan siapa yang duduk bersamanya, maka dia sama seperti dia, kemudian mereka 

menerapkan di atas dua muqadimah yang dusta lagi sesat ini hukum-hukum yang 

diterapkan pada kemurtadan yang nyata sampai-sampai mereka meninggalkan salam). 

Syaikh berkata:  

فزعموا أوال أم على عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب فرفع إّيل أمرهم،فأحضرم وهددم وأغلظت هلم ، ( 
، وأن رسائله عندهم ، فكشفت شبهتهم وأدحضت ضاللتهم ، مبا حضرين يف الس ، وأخربم برباءة الشيخ 

اإلنكار على من كّفر املسلمني بغري ما أمجع عليه ( إىل آخر كالمه يف رسالة باسم .. . ذا املعتقد واملذهبمن ه

 ).. 5-3/4(ضمن جمموعة الرسائل واملسائل النجدية ) الفقهاء 

(Maka kasus mereka dilaporkan kepada saya, maka saya menghadirkan mereka, saya takut-

takuti mereka dan saya kerasi mereka, kemudian pada awalnya mereka mengaku bahwa 

mereka itu berada di atas ‘aqidah Syaikh Muhammad Ibnu ‘Abdil Wahhab dan bahwa 

risalah-risalahnya ada pada mereka, maka saya bongkar syubuhat mereka dan saya 

gugurkan kesesatan mereka dengan apa yang hadir bersama saya di majelis serta saya 

kabarkan kepada mereka bara’ah Syaikh dari keyakinan dan madzhab ini, hingga akhir 

ucapannya dalam satu risalah bernama Al Inkar ‘Ala Man Kaffaral Muslimin Bi Ghairi Ma 

Ajma’a ‘Alaihil Fuqoha dalam Majmuatur Rasaa-il Wal Masaa-il An Najdiyyah 3/4-5 
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Dan diantaranya apa yang disebutkan oleh Asy Syaukaniy dalam Al Badr Ath 

Thaali’ 2/5: 

أي من أتباع الشيخ  –ولقد أخربين أمري حجاج اليمن السيد حممد بن حسني املراجل الكبسي أن مجاعة منهم ( 
هو ومن معه من حجاج اليمن بأم كفار وأم غري معذورين عن الوصول إىل  خاطبوه - حممد بن عبد الوهاب 

  .أهـ.. ) صاحب جند لينظر يف إسالمهم ، فما ختلصوا منه إال جبهد جهيد
(Dan sungguh amir jama’ah haji Yaman As Sayyid Muhammad Ibnu Husein Al Marajil Al 

Kabsiy telah mengabarkan kepada saya bahwa jama’ah dari mereka, yaitu dari kalangan 

pengikut Syaikh Muhammad Ibnu ‘Abdil Wahhab, menyampaikan kepada dia dan kepada 

jama’ah haji Yaman bahwa mereka itu adalah kuffar dan bahwa mereka tidak diudzur dari 

datang kepada penguasa Nejd supaya ia melihat keislaman mereka, sedangkan mereka tidak 

bisa melepaskan diri darinya kecuali dengan upaya yang sangat melelahkan...) 

Dan telah lalu juga perkataan Syaikh ‘Abdullathif Alu Asy Syaikh dalam jabaran 

dan penjelasan mujmal perkataan kakeknya Syaikh Muhammad Ibnu ‘Abdil Wahhab dalam 

bab-bab seperti ini yang terperdaya dengan sebagian Al Ghulaah, yaitu ucapannya:  

اإلنسان ال يستقيم له إسالم ولو وّحد اهللا وترك الشرك إال بعداوة املشركني والتصريح فإذا عرفت هذا ؛عرفت أن ( 
))   جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله ال((  :،كما قال تعاىل هلم بالعداوة والبغضاء

 .أهـ)
(Kemudian bila engkau mengetahui ini, maka ia mengetahui bahwa seseorang tidak 

istiqamah keislamannya meskipun dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik 

kecuali dengan memusuhi kaum musyrikin dan terang-terangan terhadap mereka dengan 

sikap dan permusuhan dan kebencian, sebagaimana firman-Nya: (Engkau tidak menemukan 

kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang yang 

menentang Allah dan Rasul-Nya,” (Al Mujadilah: 22)) 

Dimana Syaikh ‘Abdullathif berkata dalam kitabnya “Mishbahudh Dhalam”:  

 .أهـ.. )والذي يفهم تكفري من مل يصرح بالعداوة من كالم الشيخ فهمه باطل ورأيه ضال( 

(Dan orang yang memahami pengkafiran orang yang tidak terang-terangan dengan sikap 

permusuhan dari ucapan Syaikh itu maka pemahamannya adalah bathil dan pendapatnya 

adalah sesat...) Selesai. 

Dan yang serupa dengannya adalah ucapan Syaikh Muhammad Ibnu ‘Abdil 

Wahhab tatkala ditanya tentang muwaalaah dan mu’aadaah: (Apakah ia termasuk makna Laa 

ilaaha illallah atau termasuk lawazim-nya?) maka beliau rahimahullah berkata: 

لم أن يعلم أن اهللا افرتض عليه عداوة املشركني ، وعدم مواالم ،وأوجب عليه حمبة املؤمنني حسب املس( 
وأخرب أن ذلك من شروط اإلميان ، ونفى اإلميان عمن يواد من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو . ومواالم

  . أهـ) أبناءهم أو إخوام أو عشريم 
(Cukuplah bagi orang muslim dia mengetahui bahwa Allah mewajibkan kepadanya untuk 

memusuhi kaum musyrikin dan tidak loyal terhadap mereka serta mewajibkan kepadanya 
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untuk mencintai orang-orang mukmin dan loyalitas terhadap mereka, dan dia mengabarkan 

bahwa hal itu tergolong syarat-syarat iman serta dia menafikkan iman dari orang yang 

berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya meskipun mereka itu 

ayah-ayah, anak-anak saudara-saudara dan karib kerabat mereka) 

Dan ucapan beliau tentang memusuhi kaum musyrikin bahwa ia adalah tergolong 

syarat-syarat iman, tidak dimaksudkan dengannya menampakkan permusuhan, terang-

terangan dengannya dan menyatakannya di hadapan kaum musyrikin sebagaimana yang 

dilakukan Ibrahim dan para Rasul yang bersamanya serta para pengikutnya di atas jalan itu 

para pengibar panji Adh Dhahirah yang menegakkan dienullah. 

Namun yang dimaksud dengannya hanyalah keberadaan ‘ashl (inti) permusuhan itu 

meskipun di dalam hati.1 

Dan dari itu engkau mengetahui wajibnya ada perincian pada ucapan Syaikh 

Muhammad dan ulama lainnya, serta pentingnya membedakan antara pelontaran mereka 

akan wa’id dengan takfir atau takfir muthlaq dalam kondisi-kondisi dakwah yang 

dibutuhkan, dengan penerapan hukum takfir itu pada individu-individu orang. 

Sebagaimana wajib memahaminya sesuai alur ‘ushul (‘aqidah) ahlus sunnah, ini 

adalah termasuk berbaik sangka terhadap lontaran-lontaran Syaikh bagi orang yang 

mengetahui manhajnya, dan tidak menyamaratakan dalam menghukumi terhadap semua 

lontaran-lontarannya. Sehingga dikatakan untuk lontaran-lontaran semacam ini. bila 

dimaksudkan di sini ‘ashlul ‘adawah (inti permusuhan) dan keberadaannya di dalam hati, 

maka tidak apa-apa dari memahami ucapan itu seadanya dengan membawanya kepada 

maksud takfir. Dan bila dimaksudkan dengannya adalah umumnya permusuhan (berupa): 

penampakannya, rincian-rinciannya dan menyatakan terang-terangan dengannya, maka 

wajib adanya pengingatan (tanbih) bahwa ucapan ini tentang istiqomah keislaman bukan 

tentang lenyapnya ashul Islam (inti keislaman). 

Inilah pemahaman yang kepada Allah memberi petunjuk orang yang Dia kehendaki 

dari hamba-hamba-Nya, dan dihalangi serta dijauhkan darinya setiap orang yang mahrum 

(terhalangi). 

Dan itu adalah bentuk ihsan kepada Syaikh dan tulisan-tulisannya terutama 

sesungguhnya beliau ini adalah manusia yang tidak ma’shum, dan ucapan beliau ini 

dicocokkan dengan dalil dan tidak dijadikan dalil. Apa yang selaras dengan kebenaran dari 

ucapannya itu maka kita terima, dan apa yang menyelisihinya maka kita tolak, karena 

ucapan beliau ini bukan dalil, sedangkan setiap makhluk diambil dan ditolak dari 

ucapannya kecuali al ma’shum shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Bila hal ini dikatakan pada ucapan Imam dakwah Najdiyyah, maka apalagi ucapan 

ulama-ulama muta’akhkhirin dari kalangan keturunan beliau dan para pengikutnya. 

Sesungguhnya orang yang rajin membuka-buka lembaran ucapan mereka tidak akan 

tidak menemukan ithlaqat (lontaran-lontaran) da’awiyyah yang tidak dibatasi atau diberi 

taqyid; yang mana dimaksudkan darinya sebagaimana yang telah kami ketengahkan adalah 

mubalaghah dalam mencabut akar syirik dan (bentuk) tahdzir darinya; yang bisa saja, bila 

                                                 
1
 Adanya permusuhan terhadap kaum musyrikin di dalam hati adalah syarat iman, sedangkan menampakkan permusuhan itu adalah 

kewajiban bagi yang mampu. (pent.) 
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tidak dipahami sesuai dengan ushul (aqidah) ahlus sunnah dan justru diperlakukan dengan 

cara thariqah orang-orang sesat, membawanya kepada apa yang diinginkan ahlul ghuluw. 

Dan saya tidak melontarkan ungkapan ini secara serampangan, akan tetapi saya 

mengatakannya setelah tidak membiarkan satu kitabpun yang ditulis oleh para imam 

dakwah Najdiyyah jatuh ke tangan saya di awal masa saya mencari ilmu melainkan saja 

telah mengkajinya, dan ucapan-ucapan semacam itu telah saya nukil banyak dalam kitab 

saya “Millah Ibrahim” dan lainnya, saya memberi catatan atas sebagiannya dan saya 

biarkan wa’id (nash yang berbentuk ancaman) pada sebagiannya seadanya tanpa komentar. 

Oleh sebab itu tatkala sebagian orang pemahamannya sempit melihat rincian kami dalam 

tempat-tempat seperti ini yang mana kami menghati-hatikan di dalamnya dari kekeliruan-

kekeliruan takfir, dia mengira bahwa hal itu kontradiksi dan dia menduganya sebagai 

bentuk taraju’ (ruju’) dan dia tidak perhatian pada perbedaan antara tulisan-tulisan kami 

yang bersifat dakwah yang mana di dalamnya kami lontarkan wa’id dan tarhib begitu saja 

serta kami bersifat keras terhadap seluruh kalangan yang menyimpang dari garis tauhid 

atau orang-orang yang melakukan taqshir akan lawaazim dan hak-haknya dan antara 

pembahasan tentang hukum-hukum takfir terutama takfir mu’ayyan serta apa yang 

dibutuhkan berupa kejelian dan rincian. Dan ia tidak memperhatikan untuk menyatukan 

antara perkataan kami ini dengan perkataan kami itu apa yang telah kami ketengahkan 

berupa sikap ulama membedakan antara takfir muthlaq dengan takfir mu’ayyan. 

Di samping itu sesungguhnya saya mengetahui dari sela-sela pengkajian saya 

terhadap risalah-risalah para imam dakwah Najdiyyah bahwa masalahnya tidak berhenti di 

tulisan-tulisan mereka itu pada ithlaqat da’awiyyah yang butuh pada rincian dan pemahaman 

yenga benar, akan tetapi masalahnya telah melampui pada sebagian ulama mutaakhirin 

mereka yang sangat terkenal semisal Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman, Syaikh Muhammad 

Ibnu Ibrahim Alu Asy Syaikh serta bersamanya seluruh ulama ‘Aridl kepada syathahat 

(ketergelinciran yang jauh) yang tidak halal mengikuti mereka atas hal itu dan tidak ada 

peluang untuk menambalnya, dan di antara syathahat itu secara pastinya adalah apa yang 

mereka lontarkan berupa fatwa-fatwa dan lontaran-lontaran yang salah tentang sikap 

terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka dan orang-orang yang membangkang 

terhadap imam mereka ‘Abdul ‘Aziz kekasih (boneka) Amerika dan Inggris yang wajib hati-

hati darinya. 

Sungguh mereka telah mengkafirkan Duwaisy dan ‘Ujman dan para ikhwan yang 

bersama mereka yang khuruj terhadap imamnya!! ‘Abdul ‘Aziz dan mereka (para syaikh 

tadi) memvonis mereka murtad dan para syaikh itu menetapkan pada mereka perkataan 

Syaikhul Islam tentang orang yang datang kebarisan tentara Tartar serta bergabung dengan 

mereka, terus dia murtad dan halal darah dan hartanya, bahkan para Syaikh itu menjadikan 

mereka lebih layak divonis kafir dan murtad daripada orang itu.” Silahkan lihat Ad Durar As 

Saniyyah 7/334 Kitab Al Jihad. 

Bahkan mereka mensyaratkan, dalam jawaban permintaan fatwa yang ditujukan oleh 

imam mereka, seputar diterimanya taubat orang yang bertaubat dari mereka dan datang 

seraya menyesali sikap khurujnya terhadap ‘Abdul ‘Aziz dan tuduhan sesat yang ia 

lontarkan terhadap para Syaikh yang membela-belanya, mereka mensyaratkan bara’ah-nya 

orang yang taubat itu dari kaum yang khuruj terhadap ‘Abdul ‘Aziz dari kalangan para 
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ikhwan, dan terang-terangan mengkafirkan mereka dan menjihadi mereka dengan tangan, 

harta dan lisan!!,” lihat sumber yang sama hal. 330 

Perhatikan hal ini dan hati-hatilah dari memperlakukan mereka seolah mereka 

orang-orang yang ma’shum atau menggunakan tulisan-tulisan mereka seolah tulisan yang 

tidak dihinggapi kekeliruan dari depan dan dari belakangnya. 

Kita kembali ke bahasan semula, kami katakan: Sesunggunya orang-orang yang 

bersikeras pada kekeliruan yang mana kami sedang mentahdzir darinya itu, sama sekali 

tidak mendatangkan untuk ta-shil mereka itu satu dalil shahihpun, karena perkataan 

manusia setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bukanlah dalil. Allah berfirman: 

(#θãèÎ7®? $# !$ tΒ tΑÌ“Ρ é& Νä3 øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ Ÿωuρ (#θãèÎ7−F s? ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ u !$ u‹Ï9 ÷ρ r&   

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-

pemimpin selain-Nya” (Al A’raf: 3) 

Ta-shil bahwa setiap orang yang tidak mengkafirkan thaghut itu adalah tidak kufur 

terhadapnya, dalam arti bahwa dia itu hamba baginya (beribadah kepadanya) atau tidak 

menjauhinya sebagaimana yang terkadang diungkapkan oleh yang lainnya, semua itu 

membutuhkan dalil. 

Dan di antara para ghulat ada orang yang memperluas makna menjauhi (thaghut) 

yang mereka pandang itu adalah syarat untuk keabsahan Islam, di mana mereka 

memasukkan di dalamnya menjauhi bekerja di (lembaga) pemerintahan thaghut meskipun 

dalam apa yang tidak diharamkan.1 

Bahkan sebagian orang-orang dungu memasukan dalam hal itu menjauhi berhenti di 

lampu merah mereka dan menjauhi keterikatan dengan rambu-rambu lalu lintas mereka 

serta menjauhi penetapan tarif ongkos kendaraan umum mereka dan yang lainnya, mereka 

tidak menyayangi umat Muhammad dan mereka tidak mengasihi diri mereka sendiri dari 

penyimpangan dan kesesatan ini. 

Karena makna kufur terhadap thaghut dan makna menjauhinya yang syar’iy yang 

merupakan tuntutan Rabbul ‘Alamin bukan apa yang dituntut oleh orang yang mempersulit 

diri dan ghuluw; adalah bisa dipahami dan diketahui dengan cara mengetahui makna 

hakikat ibadah terhadapnya dan (makna) menjadikannya sebagai nidd (tandingan) dan 

sekutu. 

Dan diketahui dari definisinya bahwa ia adalah setiap orang yang diibadati selain 

Allah, sedang ia ridla dengan macam apa saja dari macam-macam ibadah yang menjadi kafir 

orang yang memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Siapa yang 

memalingkan kepadanya ibadah shalat atau thawaf atau sembelihan atau nadzar atau do’a 

atau tha’ah dalam tasyri’ atau meyakini bahwa ia memiliki hak dalam (pembuatan hukum) 

itu, maka ia telah mengibadatinya dan menjadikannya sebagai rabb (tuhan) dan thaghut... 

maka yang seperti ini (orang) tidak menjadi muslim sehingga ia kafir terhadap ibadah 

kepadanya atau (terhadap) meyakini rububiyyah dan uluhiyyahnya. 

                                                 
1
 Seperti menjadi pegawai rumah sakit pemerintah tanpa ada sumpah setia kepada pemerintah atau negara atau UUD. (Pent.) 
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Dan kufur terhadapnya di sini tdak berarti mengkafirkannya meskipun (takfir) itu 

satu konsekuensi dari konsekuensi-konsekuensinya atau salah satu kewajiban dari 

kewajiban-kewajibannya. Dan makna kufur terhadapnya adalah hanya berarti bara’ah dari 

ibadah kepadanya dan dari kethaghutannya serta kufur terhadap uluhiyyah dan 

rububiyyahnya dan dari status keberhakan dia akan dipalingkan kepadanya salah satu dari 

macam-macam ibadah dan ia adalah yang diungkapkan dengan ungkapan menjauhi ibadah 

terhadap thaghut dalam firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

tÏ%©!$# uρ (#θç7t⊥ tGô_$# |Nθäó≈©Ü9 $# βr& $ yδρ ß‰ç7÷ètƒ (# þθç/$ tΡ r& uρ ’n< Î) «!$# ãΝßγ s9 3“u�ô³ç6 ø9 $#   

“Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembah-Nya dan kembali kepada Allah, 

bagi mereka berita gembira” (Az Zumar: 17) 

Firman-Nya di atas adalah sebagai tafsir dan penjelasan bagi firman-Nya Subhanahu 

Wa Ta’ala yang mujmal: 

ô‰s) s9 uρ $ uΖ÷Wyèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $#   

“Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 

“Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut,” (An Nahl: 36) 

Dan tidak benar apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang tergesa-gesa berupa 

sikap yang mengambil ayat ini saja dan gembira dengan ithlaq kata menjauhi thaghut di 

dalamnya seraya menjauhkannya dari ayat lain yang menafsirkannya. Sungguh ini adalah 

thariqah orang-orang sesat yang mengikuti hal-hal yang samar dari Al Qur’an dan tidak 

mengembalikannya kepada Ummul Kitab berupa nash-nash yang menjelaskan lagi 

menafsirkannya. 

Sungguh para ulama kita telah menjelaskan bahwa nash mujmal (yang global) bila 

diambil dengan menjauhkan dari nash mubayyin (yang menjelaskannya) maka ia menjadi 

mutasyabih. Begitu juga nash yang umum atau yang muthlaq bila diambil dengan 

menjauhkan dari nash mukhashshish (yang mengkhususkannya) atau nash muqayyad (yang 

ada batasannya) maka ia menjadi mutasyabih. 

Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan 

dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari takwilnya sebagai mana yang Allah sebutkan 

di awal-awal surat Ali ‘Imran. 

Asy Syathibiy berkata: ((Sesungguhnya para pakar ijtihad tidak membatasi hanya 

berpegang pada (dalil) yang umum sehingga mereka mencari mukhashshish-nya dan pada 

(dalil) muthlaq apakah ia memiliki muqayyad atau tidak...? 

Dalil ‘aam (umum) beserta khash-nya ia adalah dalil, bila khash tidak ada maka ‘aam 

ini menjadi -bila dimaksudkan yang khusus di dalamnya- tergolong mutasyabih dan 

hilangnya nash khusus menjadi kepalsuan dan kesesatan dari kebenaran. 

Oleh karena itu Mu’tazilah dihitung tergolong ahluz zaigh di mana mereka mengikuti 

firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

(#θè= uΗ ùå$# $tΒ ôΜçGø⁄Ï©   

“Perbuatlah apa yang kamu kehendaki.” (Fushilat: 40) 
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Dan mereka meninggalkan nash yang menjelaskannya 

Begitu juga Khawarij, mereka mengikuti firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

ÈβÎ) ãΝõ3 ß⇔ø9 $# āωÎ) ¬!   

“Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah.” (Yusuf: 40) 

Dan meninggalkan nash yang menjelaskannya. 

ÉãΝ ä3 øt s†  Ïµ Î/ # uρ sŒ 5Αô‰tã öΝ ä3ΨÏiΒ     

“Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu”. (Al Maidah: 95) 

Dan firman-Nya ta’ala 

(#θèWyèö/ $$ sù $ Vϑs3 ym ôÏiΒ  Ï& Î# ÷δr& $ Vϑs3 ymuρ ôÏiΒ !$ yγ Î= ÷δ r&   

“Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan”. 

(An Nisaa: 35) 

Dan orang Jabariyyah mengikuti firman-Nya: 

ª!$# uρ ö/ä3 s) n= s{ $ tΒuρ tβθè= yϑ÷ès?     

“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu”. (Ash Shaffat: 96) 

Dan meninggalkan penjelasannya yaitu firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

L !# t“y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθç7Å¡ õ3 tƒ     

“Sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan”. (At Taubah: 82). 

Begitulah seluruh orang yang mengikuti sisi-sisi ini tanpa melihat apa yang ada di 

belakangnya. Dan seandainya mereka menggabungkan antara hal itu dan menyambungkan 

apa yang Allah perintahkan untuk menyambungkannya tentulah mereka sampai kepada 

apa yang dimaksud. Bila ini telah tetap maka bayan (penjelasan) itu bergandengan dengan 

mubayyan (nash yang butuh penjelasan), dan bila mubayyan diambil tanpa ada bayan maka ia 

menjadi mutasyabih, padahal ia itu bukan mutasyabih pada dirinya, akan tetapi orang-orang 

sesat memasukkan tasyabuh (kesamaran) di dalamnya terhadap diri mereka, sehingga 

mereka sesat dari jalan yang lurus.)) (Secara ikhtishar). 

Saya berkata: Dan di antara hal itu adalah apa yang dilakukan oleh sebagian para 

ghulah, yaitu sikap yang memahami sisi menjauhi thaghut, -yang mana ia adalah rukun 

tauhid dan separuhnya- dan menafsirkannya dengan mutlak menjauhi, sehingga mereka 

memasukan di dalamnya bekerja di pemerintahan kafir meskipun pekerjaan itu yang tidak 

diharamkan. Dan menjauhi macam ini seandainya dihukumi sebagai mustahab (hal yang 

dianjurkan) tentulah tidak salah, dan kami sendiri mengajarkannya dan mengajak 

kepadanya, akan tetapi mereka itu menjadikan hal tersebut sebagai syarat bagi tauhid dan 

Islam, sehingga siapa yang melanggarnya dimana ia bekerja dengan status pegawai (dinas) 

apa saja, atau menuruti pemerintah atau thaghut dalam bentuk apa saja meskipun tergolong 

hal-hal yang mubah, maka ia kafir karena ia tidak menjauhi thaghut menurut mereka dan 

belum merealisasikan tauhid. 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    467 
 

Dan kebenaran yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya bahwa yang dimaksud 

dengan menjauhi thaghut adalah: “Menjahuhi beribadah kepadanya dengan macam apa saja 

dari macam-macam ibadah yang mana orang yang memalingkannya kepada selain Allah 

dikafirkan dan juga menjauhi tawalliy kepadanya serta nushrah (mendukung)nya” 

Dan kami beri batasan ibadah itu dengan ucapan kami (yang mana orang yang 

memalingkannya kepada selain Allah dikafirkan) ini dikarenakan sebagian mereka 

memuthlaqkan ibadah itu dan mengambilnya dengan maknanya yang bersifat lughawiy 

(bahasa) bukan istilah syar’iy, sehingga orang itu memasukan ibadah pada hawa nafsu dan 

syaitan dalam hal itu, dengan arti mengikutinya (hawa nafsu dan syaitan) dan mentaatinya 

yang mana di antaranya ada yang merupakan kekafiran dan ada yang merupakan maksiat 

saja. Sehingga para ahli maksiat menurut dia adalah kuffar, makanya dia jatuh pada 

madzhab Khawarij dalam hal ini mau tidak mau. 

Menurut mereka siapa yang menuruti pemerintah atau thaghut dalam maksiat maka 

dia telah kafir, karena sekedar taat (menuruti) menurut mereka adalah ibadah mukaffirah. 

Bahkan di antara orang-orang dungu ada orang yang menjadikan taat pada thaghut 

meskipun dalam hal yang baik sebagai ibadah mukaffirah dan dia berupaya berdalih dengan 

dalih yang tidak Allah turunkan satu dalilpun akan hal itu, termasuk seandainya thaghut itu 

memerintahkan dia untuk melalukan wajibat syar’iyyah seperti shalat fardlu dan yang 

lainnya, terus dia mentaati perintahnya, tentulah dengan sebab itu dia menjadi musyrik lagi 

tidak menjauhi thaghut. Sungguh mereka tidak memperhatikan tafshil atau takwil (tafsiran) 

dalam hal itu. 

Dan tanpa ragu lagi sesungguhnya ini adalah tergolong kesesatan yang nyata. 

Seandainya dikatakan oleh anak-anak kecil yang ingusnya keluar tentulah disangsikan 

keselamatannya. 

Dan yang menjerumuskan mereka kepada lubang-lubang ini hanyalah buruknya ta-

shil mereka serta pencampuradukkan yang mereka lakukan antara definisi-definisi istilah 

dengan bahasa, serta sikap mendahulukan yang terakhir dalam banyak lontaran menjadikan 

mereka menciptakan dien dan tauhid yang baru yang sama sekali tidak Allah turunkan satu 

dalilpun, samapai mereka menjadikan dengan pemahaman mereka yang sakit (pelaksanaan) 

menjauhi ibadah terhadap thaghut sebagai hal yang sangat sukar sekali terutama pada 

zaman ini, dimana tidak kuasa untuk merealisasikannya kecuali khawashul khawash (orang-

orang khusus sekali) dari kalangan da’i, para mujahidin dan ahluts tshughur, apalagi orang-

orang awam dari kalangan lanjut usia. 

Dan dengan itu mereka hanya membatasi dienullah terhadap individu-individu yang 

bisa dihitung dengan jari-jari satu tangan dari kalangan orang-orang yang seperti mereka, 

baik mereka mau atau tidak, ini adalah kandungan ucapan mereka dan hakikatnya. 

Sedangkan kebenaran yang tidak boleh berpaling darinya, sesungguhnya ibadah 

terhadap thaghut itu merupakan kekufuran dengan memalingkan satu macam dari macam-

macam ibadah terhadapnya, yang mana bila macam ibadah itu dipalingkan kepada selain 

Allah maka menjadi syirik yang mengeluarkan dari millah. 

Taat menjadi kekafiran atau syirik bila ditaati dalam macam apa saja dari macam-

macam mukaffirat (hal yang membuat kafir), bukan dalam sekedar maksiat dan muharramat. 
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Dan (taat itu) menjadi syirik juga bila dalam tahlil apa yang telah Allah haramkan 

atau tahrim apa yang telah Allah halalkan atau tasyri’ (pembuatan hukum) apa yang tidak 

Allah izinkan. 

Dalam hal seperti ini bisa diterapkan rincian Syaikhul Islam tentang orang-orang 

yang mengikuti para rahib dan pendeta-pendeta mereka serta menurutinya selain Allah, 

dimana beliau menjadikannya dua macam: 

Pertama: Mereka mengetahui bahwa (para rahib dan pendeta) itu merubah dienullah 

(aturan Allah), terus mereka mengikuti para rahib dan pendeta itu atas tabdil 

(perubahan)nya itu, sehingga mereka meyakini tahlil apa yang telah Allah haramkan dan 

tahrim apa yang telah Allah halalkan karena menuruti tokoh-tokoh mereka, padahal orang-

orang itu mengetahui bahwa mereka itu menyalahi dien para rasul, maka ini adalah 

kekafiran. Allah dan Rasul-Nya telah menjadikannya sebagai syirik, meskipun mereka itu 

tidak shalat dan sujud kepada mereka... 

Ke dua: Keyakinan mereka dan keimanannya terhadap tahrimul halal dan tahlilul 

haram masih tetap, namun mereka menurutinya dalam maksiat kepada Allah, sebagaimana 

yang dilakukan oleh orang muslim berupa maksiat-maksiat yang dia yakini bahwa itu 

adalah maksiat, maka mereka itu memiliki status sama dengan para pelaku dosa. Majmu Al 

Fatawa Juz 7 Al Iman. 

Rincian ini dijelaskan dan digamblangkan oleh tafsir Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

terhadap makna menjadikan mereka sebagai arbab selain Allah penentuannya terhadap 

(bentuk) taat yang merupakan ibadah mukaffirah pada para rahib dan para pendeta, serta 

pembatasan ibadah mukaffirah itu pada sikap menuruti mereka dalam tahlilul haran atau 

tahrimul halal atau dalam tasyri’ yang tidak Allah izinkan, bukan pada suatu bentuk 

menuruti (tha’ah). 

Dan oleh sebab itu Dia Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Mereka menjadikan para rahib 

dan pendeta-pendeta mereka sebagai arbab” Dia menjadikan sifat yang mu’tabar dalam syirik 

mereka “menjadikan mereka sebagai arbab” yaitu ketaatan kepada mereka secara muthlaq 

(semua) sikap menuruti mereka. Dia Subhanahu Wa Ta’ala mengatakan “menjadikan..” dan 

tidak mengatakan “mentaati para rahib dan pendeta-pendeta mereka” maka wajib memberikan 

batasan “menjadikan” dalam takfir karena sikap taat pada para thaghut, yang mana itu 

menunjukkan kepada tha’ah muthlaqah (ketaatan secara muthlaq) dalam segala hal. Siapa 

yang menjadikan mereka sebagai pihak yang menghalalkan, mengharamkan lagi 

menetapkan hukum dalam apa yang tidak Allah izinkan dan memalingkan kepada mereka 

tha’ah muthlaqoh, maka itulah orang musyrik yang telah menjadikan mereka sebagai arbab, 

berbeda dengan orang yang mentaati mereka dalam maksiat murni. 

Dan itu karena keadaan orang yang taat dalam haram yang mana ia tidak terang-

terangan dengan maksudnya adalah muhtamal (masih ngambang) yang berputar antara 

maksiat murni dengan istihlal, maka wajib melihat pada keadaannya dan merinci saat 

menghukumi antara ini dan itu. 

Dan atas dasar ini maka setiap orang yang menjauhi ibadatuth thaghut dan menjauhi 

tawalli kepadanya dan mengikutinya terhadap ajarannya yang kufur atau menurutinya 

dalam tasyri’nya yang kufur maka ia adalah orang yang menjauhi thaghut meskipun para 

ghulat itu dalam maksiat tanpa ada istihlal. 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    469 
 

Sesungguhnya orang yang mengibadatinya atau menurutinya dan mengikutinya atas 

sesuatu dari hal itu maka dia kafir lagi tidak menjauhi ‘ibadatuth thaghut meskipun dia 

mengkafirkannya.1 

Dan inilah macam tafsir yang paling tinggi dan paling agung, yaitu menafsirkan 

firman Allah yang mujmal dengan firman-Nya yang mubayyin. Firman-Nya Subhanahu Wa 

Ta’ala: 

(#θç7Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $#   

“Dan jauhilah Thaghut” 

Dikembalikan kepada firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

tÏ%©!$# uρ (#θç7t⊥ tGô_$# |Nθäó≈©Ü9 $# βr& $ yδρ ß‰ç7÷ètƒ   

“Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembah-Nya” 

Maka ini menunjukkan bahwa makna menjauhi thaghut ditafsirkan dengan menjauhi 

ibadah kepadanya. 

Dan begitu juga firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala:  

Iyϑsù ö�à� õ3 tƒ ÏNθäó≈©Ü9 $$ Î/ -   

“Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut” 

Ditafsirkan dengan hal itu dan (ditafsirkan) juga dengan firman-Nya ta’ala: 

ötβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ βr& (# þθßϑx.$ y⇔tF tƒ ’ n<Î) ÏNθäó≈ ©Ü9 $# ô‰s%uρ (# ÿρ â÷É∆é& βr& (#ρ ã�à� õ3 tƒ  ÏµÎ/ ß   

“Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu” 

Maka ini menunjukkan bahwa berhakim kepada thaghut itu bertentangan dan 

kontradiksi dengan kufur terhadapnya. 

Dan begitu juga ibadah terhadapnya dan juga tawalliy kepadanya berdasarkan 

firman-Nya: 

tΒuρ Ν çλ°;uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ …çµ ¯Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ   

“Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu 

termasuk golongan mereka” (Al Maidah: 51) 

Dan ayat-ayat lainnya yang mengkafirkan orang yang tawalliy terhadap kuffar. 

Inilah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang sharih, dan inilah arah indikasinya. 

Adapun penafsiran kufur dan ijtinab (menjauhi) dengan takfir saja dan 

menjadikannya sebagai syarat sah keislaman, maka tidaklah benar dan tidak tepat, dengan 

dalil bahwa kita diperintahkan untuk kufur terhadap ibadah pada setiap sesuatu selain 

Allah ta’ala meskipun itu bukan thaghut, seperti ‘Isa Ibnu Maryam, Malaikat dan Ash 

                                                 
1
 Seperti orang yang mengkafirkan negara dan pemerintah Indonesia, tapi karena takut atau karena ingin dunia atau dalih mashlahat dia 

menjadi anggota DPR/MPR, atau bersumpah untuk setia kepada UUD atau Pancasila, atau ikut pemilu padahal tahu makna demokrasi, atau 

memuji pancasila atau UUD atau mengharuskan loyalitas pada pemerintah ini atau bentuk kekafiran lainnya. (Pent) 



470     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

Shalihin dari kalangan yang diibadati selain Allah, dan kita tidak diperintahkan untuk 

mengkafirkan mereka. 

Dan begitu pula patung, sesungguhnya ia adalah thaghut yang diibadati selain Allah, 

maka wajib ijtinab ibadah terhadapnya dan bara’ah dari uluhiyyahnya dan inilah bentuk 

kufur terhadapnya, dan bukan takfir patung-patung itu, karena ia adalah benda-benda mati 

yang tidak bisa berfikir dan berbuat sehingga ia bisa menjadi kafir dan dikafirkan. 

Sebagaimana tidak sah apa yang dijadikan kaidah baku oleh sebagian orang: Yaitu 

bahwa orang yang tidak mengkafirkan para thaghut dan (tidak) mengetahui bahwa itu 

adalah thaghut maka bagaimana bisa menjauhinya dan kufur terhadapnya, karena 

bagaimana mungkin ia bisa merealisasikan bara’ah darinya sedangkan ia tidak mengetahui 

bahwa itu adalah para thaghut...! 

Karena yang dimaksud untuk merealisasikan sesuatu yang mana keselamatan tidak 

terbukti kecuali dengannya berupa tauhid yang merupakan hak Allah atas para hamba, dan 

yang dituntut agar orang masuk dalam kabar gembira yang Allah janjikan kepada hamba-

hamba-Nya adalah ia merealisasikan iman kepada Allah ta’ala, menjauhi ibadah segala 

sesuatu selain Allah berupa para thaghut dan yang lainnya secara global dan menjauhi 

tawalliy kepada mereka, meskipun ia tidak menyebutkan mereka. Dan inilah hakikat bara’ah 

dari segala yang diibadati selain Allah dan tidak mesti tentunya atau tidak disyaratkan ia 

terang-terangan menyatakan bara’ah-nya dari thaghut tertentu yang tidak dia ketahui dan 

tidak pernah ia dengar sehingga diduga bahwa ia itu menyekutukan (Allah) dengannya atau 

beribadah kepadanya, dan kalau tidak demikian tentulah di musyrik lagi tidak bara dari 

para thaghut...! 

Siapa saja yang memiliki ashlul Islam atau menampakkan ciri-ciri khususnya atau 

rukun-rukun dan bangunan-bangunannya dan tidak tampak darinya sedikitpun pembatal 

dan pemutus keislamannya yang nyata, maka tidak boleh tawaqquf dari menghukumi 

keislamannya sampai dilihat, diuji dan ditanya tentang daftar tertentu dari kalangan para 

thaghut apakah dia kufur terhadapnya atau tidak? Dan daftar nama ini panjang dan 

bercabang-cabang serta sulit atas orang miskin itu sesuai dengan kerancuan pemahaman 

para ghulat serta beragam dalam penentuan makna thaghut!! 

Para ulama hanya mensyaratkan dalam penerimaan keislaman orang musyrik yang 

beribadah kepada selain Allah atau meyakini ketuhananya agar dia merealisasikan tauhid 

dan kufur terhadap thaghut, (mereka hanya mensyaratkan) dia itu bara’ dari peribadatan 

terhadap yang diibadatinya itu dan kufur terhadap uluhiyyahnya... dengan disertai bara dia 

dari peribadatan terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah secara global. Para 

ulama itu berdalil atau hal itu dengan hadits: 

 ). اهللا عز وجل من قال ؛ ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا ، َحُرم ماله ودمه وحسابه على ( 
“Siapa yang mengucapkan laa ilaaha illallaah dan dia kufur terhadap segala yang diibadati selain 
Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedangkan perhitungannya adalah atas Allah ‘azza wa 
jalla” 

Dan hadits: 
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ه ال شريك له ، وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته من شهد أن ال إله إال اهللا وحد( 
 . )ألقاها إىل مرمي وروح منه واجلنة حق والنار حق ؛ أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل

“Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadati selain Allah saja tidak ada sekutu 

bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya, dan bahwa Isa adalah hamba 

Allah, Rasul-Nya, kalimat-Nya yang Dia berikan kepada Maryam serta ruh dari-Nya, dan (meyakini) 

surga itu hak dan neraka itu hak, maka Allah masukkan dia ke surga atas dasar amalan”. 

Para ulama tidak mensyaratkan terang-terangan dengan sikap bara’ah dari daftar-

daftar nama tertentu para thaghut, baik mereka itu para penguasa, para pendeta, tukang 

sihir atau dukun, atau mengkafirkan mereka, untuk menghukumi setiap orang yang telah 

memiliki ashlul Islam dan tauhid serta tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala dan tidak tawalliy kepadanya, sebagaimana yang diisyaratkan para ghulat. 

Dan yang lalu itu juga dikuatkan dengan keberadaan bahwa takfir itu bukan 

termasuk makna kalimah tauhid dengan keberadaan bahwa takfir itu bukan termasuk 

makna kalimah tauhid (laa ilaaha illallaah) yang merupakan dakwah para rasul semuanya, 

sebaagimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

!$ tΒuρ $ uΖù= y™ ö‘r& ÏΒ š�Î= ö6 s% ÏΒ @Αθß™ §‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµ ø‹s9 Î) …çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù     

“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: 

“Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan 

Aku”. (Al Anbiya: 25) 

Dan ini digabungkan pada firman-Nya Subhanahu Wa Ta’ala: 

ô‰s) s9 uρ $ uΖ÷Wyèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $#   

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 

“Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu” (An Nahl: 36) 

Maka satu sama lain saling menafsirkan. 

Sungguh para ulama muhaqqiqin telah menafsirkan kalimah tauhid dengan 

penafsiran bahwa maknanya (tidak ada yang diibadati dengan hak kecuali Allah). Siapa 

yang merealisasikan makna ini maka ia muslim muwahhid, walaupun ia taqshir dalam 

kewajiban dan lawaazim-nya yang wajib di dalamnya adalah bayan dan pemberitahuan 

(ta’rif), dan di antara hal itu adalah rincian hukum-hukum takfir. Allah tidak mewajibkannya 

atas setiap orang mempelajarinya dengan rincian yang dituturkan oleh para ghulah. 

Tidak ada dalam makna (Laa ilaaha ilallaah) baik syar’iy ishthilahiy yang telah 

disebutkan ataupun makna lughawi bahwa takfir orang yang menyelisihi dalam sesuatu dari 

bagian-bagiannya atau bara’ah darinya adalah tergolong syarat Laa ilaaha illallaah itu. 

Ya, bisa jadi hal itu terkadang termasuk lawaazim-nya atau kewajiban-kewajibannya 

atau hal-hal yang menyertainya, akan tetapi syarthiyyah (menjadi syarat sah) yang mesti dari 

ketidakadaannya tidak adanya masyruth (yaitu Islam) adalah tidak tsabit (terbukti) dengan 

sekedar klaim. Dan keadaan adalah atas syarthiyyah lebih tinggi di atas hal ini bagi orang 

yang mengetahui jalur-jalur cara berdalil dan orang yang membangun diennya di atas 

landasan-landasan yang benar. 
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Maka wajib atas orang yang mengklaim bahwa hal itu adalah syarat untuk 

mendatangkan dalil dan bukti, dan kalau tidak maka ia tergolong orang-orang yang 

berbicara atas nama Allah dan dien-Nya tanpa dasar ilmu.... “Katakanlah: “Datangkanlah 

dalil kalian, bila kalian memang benar”. 

Dan bila mereka mengklaim hal itu tidak mendatangkan dalilnya yang shahih lagi 

sharih, maka mereka itu termasuk orang-orang yang berdusta. 

Ingatlah, sesungguhnya kami tadi mengatakan “takfir orang yang menyelisihi dalam 

sesuatu dari bagian-bagiannya” dan kami maksudkan dengan ungkapan itu muthlaqul 

mukhalafah (sekedar penyelisihan) bukan mukhalafah muthlaqah (penyelisihan secara mutlak 

dalam segala hal) 

Dan itu sebabnya, karena orang yang berbicara dalam masalah-masalah ini dari 

kalangan para ghulat yang terlalu tergesa-gesa (dalam takfir) mereka itu tidak mengikat 

ushul mereka dan tidak membatasi ucapan mereka, serta tidak mengetahui alur-alur istidlal 

dan sisi-sisi dilalah saat mereka bergaul dengan dalil, akan tetapi ia adalah lontaran-lontaran 

ngawur yang mereka tegakkan di atas bangunan rumput yang mudah roboh saat diselidiki 

dan diteliti. 

Dan Syaikh Muhammad Ibnu ‘Abdil Wahhab sungguh telah ditanya tentang 

ucapannya dalam Al Muwalah dan Al Mu’adah, apa ia termasuk makna laa ilaaha illallaah 

atau termasuk lawaazim-nya? 

Maka di antara yang beliau katakan: (Adapun status hal itu adalah termasuk makna 

Laa ilaaha illallaah atau termasuk lawaazim-nya, maka Allah tidak menugaskan kita untuk 

membahas hal itu1 namun Dia menugaskan kita untuk mengetahui bahwa Allah 

memfardlukan hal itu, mewajibkannya dan mewajibkannya mengamalkannya. Inilah yang 

fardlu dan keharusan yang tidak ada keraguan di dalamnya. 

Dan orang yang mengetahui itu termasuk maknanya atau termasuk lawaazim-nya, 

maka ia bagus dan tambahan kebaikan, dan orang yang tidak mengetahuinya, maka ia tidak 

diharuskan untuk mengetahuinya, apalagi bila perdebatan dalam hal itu dan berbantah-

bantahan di dalamnya menyebabkan pada keburukan, perselisihan dan terjadinya 

perpecahan di antara kaum muslimin yang telah melaksanakan kewajiban-kewajiban iman, 

mereka berjihad di jalan Allah, memusuhi kaum musyrikin dan loyal kepada kaum 

muslimin. Diam dari hal itu adalah harus, dan inilah yang nampak bagi saya bahwa 

perbedaan itu dekat dari sisi makna wallaahu a’laam. 

Bahasan ini saya tutup dengan perkataan salah seorang pengikut beliau, yaitu Syaikh 

‘Abdullah Ibnu ‘Abdirrahman Aba Buthain, beliau berkata dalam hal ini: 

وليحذر من إخراج املسألة إال بعلم وبرهان من اهللا ، وباجلملة فيجب على من نصح نفسه أال يتكلم يف هذه ( 

 رجل من اإلسالم مبجرد فهمه واستحسان عقله ، فإن إخراج رجل من اإلسالم أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين
، وقد كفينا بيان هذه املسألة كغريها  ؛ بل حكمها يف اجلملة أظهر أحكام الدين ؛ فالواجب علينا اإلتباع وترك 

وأيضا فما تنازع العلماء يف كونه  ، ) اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم (  :داع كما قال ابن مسعود رضي اهللا عنهاالبت
                                                 
1
 Namun orang yang ingin takfir dengannya dan dengan yang semisalnya, maka dia wajib mengetahui hal itu menentukan batasannya dan 

menggariskan kaidah dasarnya... Ini harus!! 
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كفرا فاالحتياط للدين التوقف وعدم اإلقدام ما مل يكن يف املسألة نص صريح عن املعصوم صلى اهللا عليه 

  . وسلم

طائفة فحكموا بإسالم من دلت نصوص الكتاب والسنة وقد استزل الشيطان أكثر الناس يف هذه املسألة فقّصر ب

  . واإلمجاع على كفره

وتعدى بآخرين فكّفروا من حكم الكتاب والسنة مع اإلمجاع بأنه مسلم ،ومن العجب أن أحد هؤالء لو سئل 
 عن مسألة يف الطهارة أو البيع وحنومها مل يفت مبجرد فهمه أو استحسان عقله ؛ بل يبحث عن كالم العلماء

ويفيت مبا قالوه ، فكيف يعتمد يف هذا األمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشد خطرا على جمرد فهمه 
  . واستحسانه

  . فيا مصيبة اإلسالم من هاتني الطائفتني ، وحمنته من تينك البليتني

  . ال الضالنيونسألك اللهم أن دينا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم و 
  . كتاب حكم املرتد) 8/217(من الدرر السنية . أهـ. ) وصلى اهللا على حممد

(Dan secara umum wajiblah atas orang yang jujur pada dirinya sendiri untuk tidak berbicara 

dalam masalah ini, kecuali dengan ilmu dan dalil dari Allah. Dan hati-hatilah dari 

mengeluarkan orang dari Islam dengan sekedar pemahamannya dan anggapan baik 

akalnya, karena mengeluarkan orang dari Islam atau memasukkannya ke dalamnya adalah 

urusan dien yang paling besar. Kita sudah dicukupkan akan penjelasan masalah ini 

sebagaimana masalah lainnya, bahkan hukumnya secara umum adalah hukum-hukum dien 

yang paling nampak. Maka kewajiban kita adalah ittiba’ dan meninggalkan ibtida’ 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas’ud radliyallahu ‘anhu: 

“Mengikutilah dan jangan mengada-ada, karena sesungguhnya kalian telah dicukupkan” 

Juga apa yang diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya bahwa itu 

kekufuran, maka sebagai kehati-hatian bagi dien ini adalah bersikat tawaqquf dan tidak 

memberanikan diri selama dalam masalah ini tidak ada nash yang jelas dari Al Ma’shum 

shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Sungguh syaithan telah menggelincirkan mayoritas manusia dalam masalah ini, di 

mana syaithan membuat taqshir satu kelompok sehingga mereka menghukumi keislaman 

orang yang mana nash-nash Al Kitab dan As Sunnah serta ijma telah menunjukan 

kekafirannya. 

Dan dia telah membuat kelompok lain melampui batas, di mana mereka 

mengkafirkan orang yang padahal Al Kitab, As Sunnah dan ijma telah menghukumi bahwa 

dia itu muslim. 

Anehnya sesungguhnya seseorang dari mereka bila ditanya tentang masalah dalam 

hal thaharah atau jual beli atau yang lainya, dia tidak berfatwa dengan sekedar 

pemahamannya dan anggapan baik akalnya, akan tetapi dia mencari perkataan ulama dan 

memfatwakan dengan apa yang mereka katakan, maka bagaimana ia berpatokan dalam hal 

besar ini yang merupakan urusan dien terbesar dan paling berbahaya terhadap sekedar 

pemahamannya dan anggapan baiknya. 
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Oh... Musibah Islam dari dua kelompok ini, dan ujiannya dari dua bencana ini. 

Kami meminta kepada Engkau Ya Allah agar menunjukkan kami ke jalan yang lurus 

yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat kepada mereka, bukan (jalan) 

orang-orang yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat. Wa shalallaahu 

‘ala Muhammad). Ad Durar As Saniyyah 8/217 Kitab Hukum Murtad.1 

 

 

***** 

 

                                                 
1
 Penerjemah berkata: Orang yang tidak pernah beribadah kepada semua thaghut, baik itu kuburan, pohon, batu, UUD 45, undang-undang, 

para pembuat undang-undang tersebut, penguasa kafir, Pancasila, dukun, hakim, jaksa dan thaghut-thaghut lainnya, dia tidak tawalliy 

terhadapnya dan dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia itu muslim yang muwahhid meskipun tidak 

mengkafirkan thaghut-thaghut itu, baik karena kejahilannya atau karena adanya syubhat-syubhat yang  menghalanginya dari takfir 

thaghut-thaghut itu. 

Berbeda dengan orang yang tidak jahil akan dalil yang mengkafirkan thaghut itu dan tidak jahil akan realita yang dilakukan thaghut tersebut 

serta tidak ada syubhat-syubhat yang menghalanginya dari takfir thaghut itu, terus dia tidak mau mengkafirkannya dan justru 

menganggapnya sebagai muslim, maka dia itu kafir, dan kekafirannya adalah dari sisi dia mendustakan ayat Al Qur’an tentang takfir 

thaghut tersebut. Oleh sebab itu sebagian imam dakwah najdiyyah berkata: “Sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan kaum 

musyrikin, maka dia itu tidak membenarkan Al Qur’an, karena Al Qur’an telah mengkafirkan kaum musyrikin dan memerintahkan untuk 

takfir mereka,” Ad Durar juz 9. 

Sebaliknya (contoh:) Orang yang mengkafirkan thaghut negeri ini, akan tetapi dia mengikuti sistem demokrasi atau tawalliy kepada 

Pancasila, maka dia itu kafir lagi tidak menjauhi thaghut. Begitu pula orang yang melakukan hal yang sama serta tidak mengkafirkannya. 

Ingat, makna tawalliy dalam terjemahan sebelumnya. 
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( 3 2 )   

Tidak Membedakan Dalam Asbaabut Takfir Antara 
Celaan Terhadap Dien Dengan Celaan terhadap Orangnya 

 

 

Di antara kekeliruan dalam takfir adalah tidak membedakan dalam asbaabut takfir 

antara celaan terhadap dien dengan celaan terhadap orangnya atau antara ‘adaawah dieniyyah 

(permusuhan atas dasar agama) dengan ‘adaawal syakhshiyyah (permusuhan pribadi), atau 

antara memperolok-olok orang muslim karena tadayyun-nya (ketaatan akan diennya) 

dengan memperolok-olok dia karena hal lain. 

Itu terjadi dikarenakan banyak dari orang-orang yang ngawur (al mutahawwirin) yang 

tidak menimbang dengan timbangan yang lurus dan yang dikuasai oleh kepentingan nafsu 

yang selalu mengajak pada keburukan; mereka mencampurbaurkan dalam asbabut takfir, 

terutama terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka dan khushum mereka, antara 

‘adaawah diniyyah dengan ‘adaawah syakhshiyah, dan antara celaan terhadap dien dengan 

celaan terhadap sosok mereka, atau antara memperolok-olokan sebagian ajaran-ajaran Islam 

dan ciri-ciri khususnya dengan memperolok-olokan sosok mereka atau prilakunya, 

tingkahnya dan kekeliruan-kekeliruannya. Ini semuanya menafikan timbangan keadilan 

yang dengannya tegak langit dan bumi, dan terkandung di dalamnya pengedapanan hawa 

nafsu dan kepentingan pribadi terhadap ahkamusysyar’iy. 

Celaan terhadap dien atau memperolok-olok ajaran-ajarannya dan menyingsingkan 

lengan permusuhan terhadapnya dan terhadap ajaran-ajarannya adalah kekafiran yang 

nyata lagi jelas, dan dalil-dalil atas hal itu adalah lebih masyhur daripada kita 

menuturkannya di sini, serta tidak boleh sama sekali membaurkannya dengan celaan 

terhadap sosok para du’at saat terjadi perselisihan, atau membaurkannya dengan tampang 

dan penampilan serta tingkah laku mereka, atau dengan permusuhan-permusuhan pribadi 

yang terkadang ada antara mereka dengan sebagian orang. 

Dan sebagai contoh yang menjelaskan pentingnya membedakan dan bahaya 

membaurkan dalam hal itu: 

* Memperolok-olokan jenggot: 

Bila orang yang memperolok-olok itu memaksudkan perolok-olokan terhadapnya 

dan terhadap jenggot secara umum sebagai suatu sunnah dari sunnah-sunnah Al Mushthafa 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka ini adalah kekafiran. Bila orang yang memperolok-olok itu 

tergolong orang yang jahil akan status kesunnahannya, dan muncul hal itu darinya, maka ia 

diberitahu dan ditegakkan hujjah atasnya akan hal itu, kemudian ia bersikukuh atas perolok-

olokannya maka ia kafir. 

Berbeda halnya bila ternyata perolok-olokannya adalah terhadap suatu yang ma’lum 

secara pasti bahwa itu termasuk dien seperti Al Qur’an, shalat dan ciri-ciri khusus Islam 

lainnya, dan ia itu bukan orang baru masuk Islam, maka ia dikafirkan tanpa butuh terhadap 

ta’rif akan hal-hal yang jelas lagi ma’lum ini bagi setiap orang muslim. Dengan dalil bahwa 

Allah ta’ala langsung memvonis kafir orang-orang yang memperolok-olok Al Qur’an tanpa 
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butuh akan hal itu dan tidak menerima ‘udzur/alasan mereka. Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

berfirman:  

 È⌡s9 uρ óΟßγ tF ø9 r'y™  ∅ ä9θ à) u‹s9 $ yϑ̄Ρ Î) $̈Ζà2 ÞÚθèƒ wΥ Ü=yèù=tΡ uρ 4 ö≅ è% «!$$Î/ r&  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ Ï& Î!θß™ u‘ uρ óΟçFΨä. šχρâ Ì“öκtJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG÷ès? 

ô‰s% Λänö�x� x. y‰÷èt/ óΟ ä3 ÏΨ≈yϑƒÎ) 4 βÎ) ß#÷è̄Ρ tã 7π x� Í← !$ sÛ öΝ ä3ΖÏiΒ ó>Éj‹yèçΡ Oπ x� Í← !$ sÛ öΝ åκ̈Ξ r'Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 š ÏΒÌ�øg èΧ     

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka 

akan manjawab, “Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” 

Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak 

usah kamu mencari-cari alasan, karena kamu kafir sesudah beriman.” (At Taubah: 65-66)1 

Adapun bila didapatkan qarinah yang menunjukkan bahwa si pengolok-olok jenggot 

orang muslim mu’ayyan itu atau orang yang mencela jenggot itu melakukannya untuk selain 

maksud yang pertama, akan tetapi dikarenakan jenggotnya itu kusut atau acak-acakan 

umpamanya, maka ini bukan kekafiran, meskipun hal itu haram, berdasarkan firman-Nya 

Ta’ala: 

                                                 
1
 Ada syubhat: Bila dikatakan: Ucapan orang-orang yang memperolok-olokan Al Qur’an yang mana Allah Ta’ala kafirkan mereka dalam surat 

Bara’ah adalah (Kami tidak melihat yang seperti qurraa kami, mereka itu paling banyak makannya, paling dusta lisannya dan paling 

penakut saat bertemu musuh ...) begitu telah datang dalam sebab nuzul, namun demikian Allah menganggapnya sebagai bentuk perolok-

olokkan terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya dan mereka telah kafir dengan sebabnya. Dia subhanahu wa ta'ala berfirman: 

â‘ x‹ øts† šχθà)Ï�≈uΖßϑ ø9 $# β r& tΑ ¨”t∴ è? óΟ ÎγøŠn=tæ ×ο u‘θß™ Ν ßγã∞ Îm;uΖ è? $ yϑ Î/ ’Îû öΝÍκ Í5θ è=è% 4 È≅è% (#ÿρ â Ì“ öκ tJó™ $# āχÎ) ©!$# ÓlÍ�øƒèΧ $ ¨Β šχρâ‘ x‹ øtrB ∩∉⊆∪   È⌡s9 uρ óΟ ßγtFø9 r' y™  ∅ä9θ à)u‹ s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $̈Ζ à2 ÞÚθèƒwΥ 

Ü= yè ù=tΡuρ 4 ö≅è% «! $$ Î/r&  Ïµ ÏG≈tƒ#u uρ  Ï&Î!θß™ u‘ uρ óΟ çFΨä. šχρâÌ“ öκ tJó¡n@ ∩∉∈∪   Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG÷è s? ô‰ s% Λ än ö� x�x. y‰ ÷è t/ óΟ ä3 ÏΨ≈yϑƒÎ)  

“Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam 

hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan rasul-Nya)." Sesungguhnya Allah akan 

menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka 

akan menjawab, “Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-

Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman....” (At Taubah: 64-66). 

Maka kami katakan: (Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapannya) dan Dia adalah 

hakim yang seadil-adilnya, sedangkan hukum-hukum Allah ta’ala adalah sesuai dengan hakikat sebenarnya. Dia mengetahui rahasia dan 

apa yang disembunyikan serta mengetahui apa yang ada di dada. Dan selagi Dia subhanahu telah menetapkan bahwa mereka itu telah 

memperolok-olokan Allah dan ayat-ayat-Nya, maka itu haq lagi tidak ada sedikitpun kerugian pada kami. Akan tetapi mana dalam dalam 

Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, bahwa Dia Subhanahu telah menjadikan perolok-olokan terhadap penampilan al qurraa dan tabiat-tabiat 

mereka sebagai bentuk perolok-olokan terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Rasul-Nya?? 

Ucapan-ucapan mereka yang diukir dalam atsar adalah tergolong lafadh-lafadh yang muhtamal dalam takfir yang wajib di dalamnya 

sebagaimana yang telah lalu, mencari kejelasan maksud si pelaku sebelum takfir; apakah dia memaksudkan dengannya perolok-olokan 

terhadap mereka karena dien mereka dan karena Al Qur’an yang mereka bawa, ataukah ia memang memaksudkan celaan terhadap suatu 

dari sifat-sifat yang ada pada sebagian mereka, atau ia memaksudkan celaan terhadap mereka karena permusuhan pribadi. Mencari 

kejelasan ini dituntut dalam lafadh-lafadh yang muhtamal dalam hukum kita yang tidak menyinggung kecuali yang dhahir. Adapun dalam 

ahkamullah yang mengetahui rahasia dan apa yang disembunyikan, sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengabarkan dan 

memutuskan bahwa memaksudkan dengan hal itu perolok-olokan terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan rasul-rasul-Nya, sedangkan Dia adalah 

Dzat Yang Paling Benar Ucapan-Nya. 

Bila ada yang mengatakan: Kenapa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membunuh mereka selama mereka itu telah kafir dan murtad, 

sebagaimana dalam hadits: “Siapa yang mengganti diennya maka bunuhlah dia.” Maka kami katakan jawaban dalan hal ini adalah nampak 

dalam kelanjutan ayat yaitu firman-Nya Ta’ala: “Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan 

mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.” 

Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seluruh orang kafir dengan hal itu telah menampakkan taubat dan penyesalan atas apa yang 

muncul dari mereka, dan bahwa mereka dalam taubat ini ada dua kelompok, yang pertama jujur yang taubatnya taubat yang sebenarnya, 

dan mereka itu adalah orang-orang yang Allah maafkan, dan kelompok lain menampakkan taubatnya secara nifaq tidak jujur dengannya di 

dalam bathin, dan mereka itulah yang diancam Allah dengan adzab dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. 

Adapun dalam hukum dunia, maka taubat yang dhahirah lagi hukmiyyah adalah melindungi darah mereka dari qatl. Silahkan dalam hal ini 

lihat perkataan Ibnu Hazm dalam Al Muhalla II/207. 
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$ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω ö�y‚ó¡ o„ ×Πöθs% ÏiΒ BΘöθs% # |¤tã βr& (#θçΡθ ä3 tƒ # Z�ö� yz öΝ åκ÷] ÏiΒ .... Ÿωuρ   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokan kaum yang lain, karena 

boleh jadi mereka (yang diolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)...” (Al Hujurat: 

11) 

Dan berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

 .رواه مسلم) حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم(
“Cukuplah bagi seseorang berupa keburukan adalah dia menghina saudaranya yang muslim,” (HR. 

Muslim) 

Seandainya ia mengkritik karena kusut penampilannnya dan semerawut rambut 

kepalanya serta jenggotnya, dan tidak memperhatikan akan pemuliaan itu, menyisirnya dan 

merapikannya, tentulah hal itu tidak apa-apa. Justru ini adalah perintah akan hal yang 

ma’ruf, sebagaimana dalam Mursal ‘Atha Ibnu Yasar yang dikeluarkan oleh Malik dalam Al 

Muwatha dengan sanad yang shahih:  

  :كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده

هذا خير من أن يأتي (  :أن اخرج، كأنه يعني إصالح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل، ثم رجع، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 )أس كأنه شيطانأحدكم ثائر الر 

Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk ke dalam masjid, terus masuk pula seorang 

laki-laki yang kusut rambut dan jenggotnya, maka Rasulullah memberi isyarat kepada dia dengan 

tangannya agar keluar, sepertinya memaksudkan agar dia membereskan rambut dan jenggotnya, maka 

orang itupun melaksanakannya, terus kembali, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, 

ini lebih baik daripada seseorang di  antara kalian datang dengan keadaan rambut kusut seolah ia 

syaithan.1 

Mesti ada rincian seperti ini, karena tidak membedakan antara hal itu dan justru 

membaurkan sebagiannya dengan sebagian yang lain membuahkan serabutan dan takfir 

dengan sesuatu yang bukan kekafiran. 

Termasuk jenis ini juga celaan terhadap sosok para du’at dan kaum mukminin dan 

menghina mereka atau lancang terhadap mereka bukan karena dien dan tauhid mereka 

namun karena permusuhan duniawi, atau karena hasud, dengki dan aniaya dan penyakit-

penyakit hati lainnya, atau dengan sebab keburukan akhlak dan kesemerawutan perilaku-

perilaku para du’at itu, atau mencela mereka dengan klaim pembelaan terhadap dien, 

seperti menuduh mereka dengan tuduhan ghuluww, dangkal, kurang bashirah terhadap 

realita, lemah pemahaman dalam memahami nash-nash dan hal lainnya yang biasa 

dilontarkan lawan terhadap pihak lainnya di zaman kita ini. Maka tidak halal membaurkan 

seperti ini dengan dorongan syahwat emosional dan mengaduknya dengan celaan terhadap 

dien dan syari’at, terutama bila hal itu muncul dari kaum muslimin yang dikenal aktif 

berdakwah dan shalih. Sering sekali sejawat dari kalangan para ulama satu sama lain saling 

aniaya dengan ucapan, celaan dan hujatan sehingga masalahnya menghantarkan banyak di 

                                                 
1
 Abu Dawud, An Nasa’i, Ahmad 93/357) dan yang lain meriwayatkan hal serupa secara ikhtishar dari Jabir Ibnu Abdillah tanpa 

menyebutkan jenggot atau tasyabbul dengan syaithan. 
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antara mereka kepada sikap saling berseteru, saling meng-hajr dan saling membelakangi 

bahkan saling berperang. Semua itu tergolong bisikan syaitan dan tergolong maksiat yang 

tidak halal membaurkannya dengan celaan terhadap dien syari’at dan melakukan takfir 

dengan sebab hal itu.  

Sungguh Allah ta’ala telah membedakan dalam kitabnya antara celaan terhadap dien 

dan menyakiti Allah dan Rasul-Nya dengan menyakiti kaum mu’min secara umum. Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala berkata tentang macam pertama: 

βÎ) uρ (# þθèWs3 ¯Ρ Ν ßγ uΖ≈yϑ÷ƒ r& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ Ïδ Ï‰ôγ tã (#θãΖyèsÛuρ ’ Îû ôΜà6ÏΖƒÏŠ (# þθè= ÏG≈ s) sù sπ £ϑÍ← r& Ì�ø� à6ø9 $#   öΝ ßγ ¯Ρ Î) Iω z≈ yϑ÷ƒ r& óΟßγ s9 öΝ ßγ ¯= yès9 šχθßγ tG⊥ tƒ  

“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, 

maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah 

orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (At Taubah: 12) 

Syaikhul Islam berkata: 

وإمنا ذكر الطعن يف الدين وأفرده بالذكر ختصيصًا له بالذكر وبيانًا ألنه من أقوى األسباب املوجبة للقتال، وهلذا (
 ).14(أهـ الصارم ص ) يُغّلظ على الطاعن يف الدين من العقوبة ما ال يُغّلظ على غريه من الناقضني

(Dia menyebutkan celaan terhadap dien dan menyendirikannya dengan penyebutan itu 

sebagai bentuk pengkhususannya dengan penyebutan dan penjelasan (baginya), karena ia 

adalah tergolong penyebab terkuat yang mengharuskan (mereka) diperangi, oleh sebab itu 

sanksi yang diterapkan terhadap orang-orang yang mencela dien ini dilipatgandakan, tidak 

terhadap yang lainnya dari kalangan yang menggugurkan (keislamannya). Ash Sharim hal: 14 

Dan beliau berkata hal: 17:  

 . أهـ) فثبت أن كل طاعن يف الدين فهو إمام يف الكفر ( 
(Maka tsabitlah bahwa setiap orang yang mencerca dien ini adalah pemimpin dalam 

kekafiran). Selesai. 

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkata juga: 

¨βÎ) tÏ% ©!$# šχρèŒ÷σãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ ãΝ åκs] yès9 ª!$# ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íοt�Åz Fψ$# uρ £‰tãr& uρ öΝ çλm; $ \/# x‹tã $YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪     

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di 

dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.” (Al Ahzab: 57) 

Syaikhul Islam telah membahas ayat ini dan menyebutkan sisi-sisi dilalah di 

dalamnya terhadap kekafiran orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya dalam Ash 

Sharim Al Maslul (40) dst., serta beliau panjang lebar di dalamnya, maka silahkan rujuk 

karena ini sangat penting, dan di dalamnya ada faidah-faidah yang banyak. 

Adapun tentang macam ke dua yaitu menyakiti kaum mukminin secara umum maka 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman tentangnya: 

tÏ%©!$# uρ šχρèŒ÷σãƒ šÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9 $# uρ Î�ö� tóÎ/ $ tΒ (#θç6 |¡ oK ò2$# Ï‰s) sù (#θè=yϑtF ôm$# $ YΖ≈tFôγ ç/ $ VϑøO Î)uρ $ YΨ�Î6 •Β ∩∈∇∪     

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang 

mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Al 

Ahzab: 58) 
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Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala membedakan antara orang yang 

menyakiti Dia subhanahu dan Rasul-Nya dengan orang yang menyakiti kaum mukminin 

dalam dua ayat yang berurutan. Dia menjadikan laknat di dunia dan di akhirat terhadap 

kelompok yang pertama dan menyediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan. Semua 

itu tergolong dilalat atas kekafiran mereka sebagaimana yang disebutkan Syaikhul Islam 

dalam tempat yang diisyaratkan tadi, berbeda dengan kelompok yang lain, Dia tidak 

mengkafirkan mereka dan tidak melaknat mereka, namun Dia menakut-nakuti mereka dan 

menetapkan dosa mereka. 

Oleh sebab itu orang yang mencela Allah atau Rasul-Nya adalah kafir murtad dan 

sanksinya adalah dibunuh, berbeda dengan orang yang mengina kaum mukminin karena 

(muthlaq kebohongan dan dosa saja tidaklah mengharuskan hukum bunuh).1 

Dan begitu juga keadilan sahabat radliyallahu ‘anhum dan fiqh mereka, di antara 

keadilan mereka bahwa mereka tidak pernah menjadikan dien ini sebagai perisai bagi usaha 

dari manusia dan mereka tidak pernah menyematkan celaan yang diarahkan kepada sosok 

mereka dan mengalihkannya terhadap dien supaya mereka bisa memperkuat dalam hukum 

dan sanksi. 

Dan diantara fiqh mereka bahwa mereka tidak pernah menyamakan antara orang 

yang mencela sosok mereka dan yang mencerca mereka dengan orang yang mencela dien 

atau mencerca Rasul. Ini adalah suatu hal bagi mereka dan itu adalah hal lain. 

Di antara hal itu adalah apa yang diriwayatkan An Nasa’i dan Ahmad dari Abu 

Barzah Al Aslamiy, berkata: Seorang laki-laki bersikap kasar terhadap Abu Bakar Ash 

Shiddiq dan dalam satu riwayat:  

وحيك، ما كانت ألحد بعد رسول  :يا خليفة رسول اهللا أال أضرب عنقه ؟ فقال :أن رجًال شتم أبا بكر، فقلت(
 ) اهللا صلى اهللا عليه وسلم

(Bahwa seorang laki-laki mencerca Abu Bakar, maka saya berkata: Wahai khalifah 

Rasulullah, bolehkah saya penggal lehernya? Maka beliau berkata: Kasihan kamu, hal itu 

tidak bagi seorangpun setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam)2 

Dan juga sungguh para ulama telah membedakan antara mencela sahabat dan 

menghujat mereka dengan hujatan yang bersifat dien yang menolak apa yang mutawatir 

berupa penilaian adil dan kesucian mereka dalam Al Kitab dan As Sunnah, dengan orang 

yang mencela mereka dengan selain itu. 

Al Qadliy ‘Iyadh telah menukil dari Malik radliyallahu ‘anhu bahwa: 

من شتم أحداً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص (
الشفا .  أهـ) فإن قال كانوا على ضالل وكفر قتل، وإن شتمهم بغري هذا من مشامتة الناس نّكل نكاًال شديداً 

)2/308 .(  
(Orang yang mencela seorang dari sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu Abu Bakar 

atau ‘Umar atau ‘Utsman atau Mu’awiyyah atau ‘Amr Ibnul ‘Ash, bila orang itu 

                                                 
1
 Dan lihat Ash Sharimul Maslul hal: 578. 

2
 Dan lihat dalam hal ini Ash Sharim Al Maslul hal: 93 dst. 
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mengatakan: Mereka itu di atas kesesatan dan kekafiran, maka ia dibunuh dan bila mencela 

mereka dengan selain ini berupa ucapan saling mencela di antara mereka, maka dia diberi 

pelajaran yang dahsyat). (Asy syifa 2/308) 

Syaikhul Islam dalam Ash Sharimul Maslul menukil dari sebagian Al Hanabilah 

hal.570 berkata: 

وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى أنه إن سبهم سبًا يقدح يف دينهم وعدالتهم كفر بذلك، وإن سبهم سبا ال (
  . أهـ) مل يكفر - مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سباً يقصد به غيظه وحنو ذلك–يقدح 

(Dan ia adalah yang didukung oleh Al Qadli Abu Ya’laa bahwa ia mencercanya dengan 

cercaan yang mencoreng dien dan keadilan mereka, maka ia kafir dengan hal itu. Dan bila 

mencerca dengan cercaan yang tidak mencoreng seperti mencela ayah seseorang di antara 

mereka atau mencela dengan celaan yang dengannya ia memaksudkan supaya dia dongkol 

dan hal yang serupa itu, maka dia tidak kafir). Selesai. 

Kemudian beliau menuturkan hal. 571 dari Al Imam Ahmad dalam riwayat Al 

Marwaziy: “Siapa yang mencela Abu Bakar, ‘Umar dan Aisyah, maka saya tidak 

memandang dia berada di atas Islam” dan beliau menuturkan tawaqqufnya dalam riwayat 

‘Abdullah dan Abu Thalib tentang hukum membunuh dia dan dalam kesempurnaan had 

dan pengharusan ta’zir saja; yang mana tergolong menuntut bahwa ia tidak menghukumi 

kafir. 

Kemudian menukil dari Al Qadliy ‘Iyadh ucapannya: (Dan ada kemungkinan 

ucapannya “Maka saya tidak memandang dia berada di atas Islam” terhadap celaan yang 

mencoreng keadilan mereka seperti ucapannya: Mereka dhalim dan mereka fasiq setelah 

nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mengambil kendali urusan tanpa haq. Dan ada 

kemungkinan ucapannya dalan hal pengguguran hukum bunuh adalah terhadap celaan 

yang tidak mencoreng dien mereka, seperti ucapannya: Di tengah mereka terdapat 

kekurangan ilmu dan kurang pengetahuan akan politik dan keberanian, dan di tengah 

mereka ada kekikiran dan kecintaan akan dunia serta hal lainnya.) Ash Sharim Al Maslul. 

Telah lalu penuturan pemilahan Syaikhul Islam di dalamnya (586-587) antara orang 

yang mencela mereka dengan celaan yang tidak mencoreng keadilan dan dien mereka, 

seperti mencap sebagian mereka dengan sifat bakhil atau penakut atau kurang ilmu atau 

tidak zuhud dan yang serupa itu, dan bahwa ia berhak di-ta’zir dan tidak dikafirkan dengan 

sekedar itu dengan orang yang melampaui itu sampai mngklaim bahwa ini tidak ragu 

dalam kekafirannya. (Silahkan lihat dalam kekeliruan melontarkan kaidah: “Siapa yang 

tidak mengkafirkan orang kafir” tanpa rincian). 

Dan dalam kitab Ash Shawaiq Al Muharriqah fir Raddi ‘Ala Ahlil Bida’ Waz Zindiqah 

tulisan Ahmad Ibnu Hajar Al Haitamiy (974 H) dalam rangka penyebutan khilaf dalam hal 

pengkafiran orang yang mencaci sahabat (berbeda dengan mencaci seluruh mereka, maka 

tidak diragukan bahwa itu kekafiran dan berarti juga mencaci dalah seorang di antara 

mereka dari arah keberadaan ia sebagai sahabat itu adalah pelecehan terhadap Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan atas ini seyogyanya perkataan Ath Thahawi ditafsirkan 

“membenci mereka adalah kekafiran”. Membenci sahabat seluruhnya dan membenci 

sebagian mereka dari keberadaan mereka sebagai sahabat, tidak ragu lagi bahwa itu 
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kekafiran dan ataupun mencela atau membenci sebagian mereka sebab hal lain maka itu 

bukan kekafiran). Hal 256. 

Dan seperti itu apa yang di-istinbath oleh Al Imam Malik1 dan yang lainnya berupa 

takfir yang di dalam hatinya ada kedongkolan (kebencian) dan ketidaksukaan terhadap 

sahabat dengan berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala: 

Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 tÏ%©!$# uρ ÿ…çµ yètΒ â !# £‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$ ¤� ä3 ø9 $# â !$ uΗ xqâ‘ öΝ æηuΖ÷�t/ ( öΝßγ1 t�s? $ Yè©.â‘ # Y‰£∨ß™ tβθäótGö6 tƒ WξôÒsù zÏiΒ «!$# $ ZΡ≡ uθôÊÍ‘ uρ ( 
öΝ èδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû Ο Îγ Ïδθã_ãρ ôÏiΒ Ì�rO r& ÏŠθàf�¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ öΝ ßγ è= sV tΒ ’ Îû Ïπ1 u‘öθ−G9$# 4 ö/àSè= sV tΒuρ ’ Îû È≅ŠÅgΥ M}$# ?íö‘ t“x. ylt�÷zr& …çµ t↔ôÜ x© …çνu‘ y—$t↔sù 

xá n= øótGó™ $$ sù 3“ uθtFó™ $$ sù 4’n?tã  ÏµÏ%θß™ Ü=Éf÷èãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠÉóu‹Ï9 ãΝ ÍκÍ5 u‘$¤� ä3 ø9 $#   

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras 

terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku’ dan 

sujud mencari karunia Allah dan keridloan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari 

bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu 

seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu 

menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-

penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-

orang mukmin). (Al Fath: 29) 

Syaikhul Islam berkata: (Dan bila orang-orang kafir jengkel terhadap para sahabat, 

maka siapa yang jengkel terhadap mereka maka ia telah menyertai orang-orang kafir dalam 

hal yang dengannya Allah hinakan mereka, menistakan mereka dan mencampakkan mereka 

di atas kekafirannya, sedangkan tidak menyertai orang-orang kafir dalam kejengkelan 

mereka yang dengannya mereka dicampakkan sebagai balasan kekafirannya kecuali orang 

kafir. Hal ini dijelaskan dengan keberadaan bahwa firman-Nya ta’ala: “karena Allah hendak 

menjengkelkan hati orang-orang kafir” adalah penggantungan hukum terhadap sifat musytaq 

lagi munasib, karena kekafiran adalah pantas dianggap jengkel pelakunya, bila ia adalah hal 

yang menuntut agar Allah membuat jengkel pelakunya terhadap sahabat Muhammad. Oleh 

sebab itu siapa yang Allah jengkelkan dengan sahabat Muhammad, maka sungguh telah ada 

pada dirinya hal yang menuntut itu yaitu kekafiran). Ash Sharim hal 579. 

Akan tetapi wajib membedakan antara muthlaq kejengkelan dan kebencian dengan 

kejengkelan, kebencian dan ketidaksukaan yang bersifat dien terhadap mereka yang mana 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata tentang semisalnya: 

 رواه مسلم) ال يبغض األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر(  
“Tidak membenci anshar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir” (HR. Muslim) 

Dalam Ash Sahihain dari hadits Anas secara marfu’:  

 )آية اإلميان حب األنصار، وآية النفاق بغض األنصار( 
“Tanda iman adalah mencintai anshar dan tanda nifaq adalah membenci anshar” Dan dalam satu 

lafadh: 

                                                 
1
 Lihat Al Hilyah karya Abu Nu’aim 6/327 dan tafsir Al Qurthubiy. 
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 )ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق ( 
“Tidak mencintai mereka, kecuali orang mu’min dan tidak membencinya kecuali orang munafiq”. 

Hal seperti ini hanya tepat mengenai orang yang membenci mereka atau mencaci 

dan menghina mereka karena alasan dien mereka, jihad mereka dan pembelaannya terhadap 

Al Haq, sebagaimana Allah ta’ala tuturkan dalam sifat-sifat terpenting mereka dalam ayat 

itu sendiri (bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang di antara mereka, engkau 

melihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud...) hingga firman-Nya (agar dengan sebab mereka 

Dia menjengkelkan orang kafir), berbeda dengan orang yang kebenciannya terhadap sebagian 

mereka atau cercaannya terhadap sekelompok dari mereka bukan karena makna ini, dengan 

dalil apa yang terjadi di antara mereka sendiri di hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

berupa celaan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain atau kejengkelan sebagian 

terhadap sebagian yang lain atau apa yang terjadi berupa perdebatan, emosional dan hampir 

mati berperang yang diingkari beliau dan beliau tenangkan atau beliau anjurkan mereka 

agar kembali tenang, namun beliau tidak kafirkan mereka dengan sebabnya,1 dan begitu 

juga apa yang terjadi di antara mereka setelah wafat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berupa 

berperang, pertempuran, celaan dan permusuhan, suatu yang tidak dihukumi kafir atau 

nifaq atas sebagian mereka dengan sebabnya, karena keadaan mereka dalam hal ini adalah 

keadaan orang-orang yang ijtihad, sungguh mereka di dalamnya antara mujtahid yang 

keliru yang mendapat satu pahala karena keinginannya akan kebaikan dan mujtahid dengan 

ijtihad yang tepat, yang mendapat dua pahala. 

Begitu juga pendapat tentang Ansharuddien di setiap zaman sebagaimana yang telah 

lalu tidak seyogyanya mengkafirkan setiap orang yang memusuhi sebagian mereka atau 

membencinya atau mencelanya karena sebab dunia atau sebab-sebab lainnya yang telah 

diisyaratkan sebagiannya. Namun yang dikafirkan ini adalah orang yang mencela mereka 

atau memusuhi mereka karena sebab nusrahnya terhadap dien dan tauhid atau karena sebab 

penghiasan mereka akan dirinya dengan sifat-sifat yang Alah cintai dan disebutkan bahwa 

kejengkelan orang-orang kafir terhadap para sahabat adalah karena hal itu. Sesungguhnya 

Ansharuddien pada setiap zaman memiliki bagian dari apa yang di miliki Anshar 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Syaikhul Islam berkata dalam Ash Sharim hal 581-582 setelah menuturkan hadits-

hadits yang lalu tentang orang yang membenci anshar: 

يا أيها الذين آمنوا  ”فمن شارك األنصار يف نصر اهللا ورسوله مبا أمكنه فهو شريكهم يف احلقيقة، كما قال تعاىل ( 

 .أهـ)  “كونوا أنصار اهللا
“Siapa yang menyertai anshar dalam nasrullah dan Rasul-Nya dengan segenap kemampuan 

mereka, maka ia adalah syarik mereka secara hakikat sebenarnya, sebagaimana firman Allah 

ta’ala: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai Ansharullah”. Selesai. 

Ya Allah jadikanlah kami termasuk Anshar dien Mu... Yaa Hayyu... Yaa Qayyum... 

                                                 
1
 Sebagaimana dalam kisah hadits Al Ifki yang ada dalam Ash Shahihain dari Aisyah radliyallahu 'anha. 
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Jadi wajib memberikan rincian yang tadi berkenan dengan orang yang membenci 

atau memusuhi seorang dari ansharuddien wattauhid di zaman kapanpun dan jangan 

menjadikan semuanya sebagai kekafiran tanpa rincian. 

Dan sejenis itu pula membedakan antara mencerca kehormatan mukminat muwahhidat 

dan menuduh (zina) mereka karena keislaman dan hijab mereka dalam rangka tanfir dari 

sikap taat akan dien, hijab, khimar dan penutup wajah atau sebagai celaan terhadap tauhid 

dan dakwah mereka, atau untuk tujuan mencoreng jihad dan tauhid suami mereka dengan 

menuduh (zina) kaum muhshanat secara umumnya untuk selain tujuan ini. 

Allah ta’ala telah membedakan dalam hukum antara kedua macam ini dengan dua 

ayat dalam Kitab-Nya. 

Dia Subhanahu Wa Ta’ala berfirman tentang macam pertama: 

¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθãΒö�tƒ ÏM≈ uΖ|Á ósãΚø9 $# ÏM≈n= Ï�≈ tóø9 $# ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9 $# (#θãΖÏèä9 ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íοt�ÅzFψ $# uρ öΝ çλm;uρ ë>#x‹tã ×ΛÏà tã ∩⊄⊂∪     

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman 

(berbuat zina), mereka terkena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka ‘adzab yang besar.” (An 

Nur: 23) 

Allah Ta’ala menyebutkan bahwa mereka itu di sini terlaknat di dunia dan akhirat 

dan itu tergolong indikasi-indikasi yang mengkafirkan sebagaimana yang dituturkan 

Syaikhul Islam saat membahas firman-Nya ta’ala: 

¨βÎ) tÏ% ©!$# šχρèŒ÷σãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ ãΝ åκs] yès9 ª!$# ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íοt�Åz Fψ$# uρ £‰tãr& uρ öΝ çλm; $ \/# x‹tã $YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪    

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di 

dunia dan di akhirat...” (Al Ahzab: 57) 

Dan beliau menjelaskan bahwa shighat (bentuk) seperti ini dalam hal laknat adalah 

menghuruskan qatl atau takfir. Lihat Ash Sharim 41-43. 

Karena laknat adalah menjauhkan dari rahmat, sedangkan orang yang telah Allah 

usir dari rahmat-Nya di dunia dan akhirat, tidak lain adalah orang kafir. Beliau berkata: Ini 

dikuatkan oleh sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:  

 متفق عليه) لعن املؤمن كقتله ( 
“Melaknat orang mu’min adalah seperti membunuhnya”. Muttafaq ‘alaih. 

Bila saja Allah telah melaknat ini di dunia dan akhirat, maka ia seperti 

membunuhnya, maka diketahui bahwa membunuhnya adalah boleh. (Hal. 42). Ini berbeda 

dengan keberadaan laknat dengan shighat do’a; Syaikhul Islam berkata: (Dan umumnya 

orang-orang yang dilaknat yang tidak dibunuh atau tidak dikafirkan, mereka itu hanyalah 

dilaknat dengan shighat do’a, seperti sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Semoga Allah 

melaknat orang yang merubah batas tanah,” dan “Semoga Allah melaknat pencuri,” dan “Semoga 

Allah melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makannya”. dan yang serupa itu) Hal: 

43. 

Telah ada dalam ungkapan para mufassirin seputar ayat ini bahwa ia turun tentang 

Aisyah radliyallahu ‘anha, karena menuduh beliau berzina ada celaan terhadap Nabi 
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shallallahu ‘alaihi wa sallam dan oleh sebab itu ia adalah kekafiran. Namun demikian ia adalah 

umum sebagaimana yang ditarjih oleh Syaikhul Islam hal. 50 karena sisi dhahir khithab 

adalah umum, beliau berkata: (Maka wajib memberlakukannya sesuai keumumannya, 

karena tidak alasan untuk mengkhususkannya dan ia bukan khusus untuk sebab itu saja 

dengan kesepakatan ulama, karena hukum selain Aisyah dari kalangan para istri Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah masuk dalam keumuman, sedangkan ia bukan masuk 

dalam sebabnya, karena ia adalah lafazh jamak sedangkan sebabnya adalah salah satunya, 

dan karena membatasi keumuman Al Qur’an terhadap sebab-sebab nuzulnya adalah bathil, 

karena mayoritas ayat-ayat Al Qur’an turun dengan sebab-sebab yang menuntut itu, dan 

diketahui bahwa sesuatu darinya tidak dibatasi terhadap sebabnya). 

Kemudian beliau berkata: (Abu Hamzah Ats Tsumaliy berkata: telah sampai kepada 

kami bahwa ia turun tentang musyrikin penduduk Makkah, karena adanya di antara mereka 

dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam perjanjian.1 Bila ada seseorang wanita keluar 

menuju Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan maksud hijrah ke Madinah, maka 

musyrikin Makkah menuduhnya berzina dan mereka berkata: “Ia keluar (ke sana) untuk 

melacur”. Maka atas dasar ini berarti ia berkenaan dengan orang yang menuduh kaum 

mukminat berzina, dengan tuduhan yang dengannya ia menghalangi mereka dari keimanan 

dan ia memaksudkan dengannya celaan terhadap kaum mukminin untuk menjauhkan 

orang dari Islam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ka’ab Ibnul Asyraf. Dan atas dasar 

ini, siapa yang melakukan hal itu maka ia kafir dan ia setara dengan orang yang memaki 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam). Hal: 50 

Inilah... sungguh Syaikhul Islam telah memberikan faedah yang sangat unik pada 

jawaban beliau tentang seputar apa yang telah lalu. Intinya bahwa di antara orang-orang 

yang menuduh Aisyah berzina itu ada orang mukmin dan ada munafiq, sedangkan sebab 

nuzul itu harus masuk dalam keumuman, yaitu: Bagaimana ayat itu tentang orang-orang 

kafir dan pelaknatan di dalamnya memberikan indikasi terhadap takfir, sedangkan di antara 

orang-orang yang ayat ini turun berkenaan dengan mereka dan mereka dilaknat di 

dalamnya ada orang-orang mu’min? 

Maka beliau menjawab: (Jawaban atas dasar perkara ini adalah bahwa Dia Subhanahu 

Wa Ta’ala berfirman: “Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat” dengan bentuk mabniy maf’ul 

dan tidak disebutkan yang melaknatnya, dan Dia berfirman di sana2 “Allah melaknat mereka 

di dunia dan di akhirat” dan bila fa’il tidak disebutkan maka bolehlah mereka dilaknat oleh 

selain Allah dari kalangan malaikat dan manusia dan boleh juga mereka dilaknat oleh Allah 

dalam suatu waktu dan dilaknat oleh sebagian makhluk-Nya dalam waktu lain dan boleh 

juga Allah sendiri yang melaknat sebagian mereka dan itu adalah orang yang tuduhannya 

adalah celaan terhadap dien, dan makhluk-Nya menangani pelaknatan sebagian yang 

lainnya. Dan bila yang melaknat itu adalah makhluk maka pelaknatannya adalah bisa jadi 

bermakna do’a (celaka) atas mereka, dan bisa jadi bermakna bahwa mereka dijauhkan dari 

rahmat Allah, dan ini dikuatkan bahwa seorang laki-laki bila menuduh istrinya berzina 

dalam bentuk li’an dan si suami berkata pada ungkapan ke limanya: “Laknat Allah atas 

                                                 
1
 Syaikhul Islam menjelaskan bahwa ucapan Abu Hamzah ini tidak dimaksudkan dengannya bahwa ia turun pada masa perjanjian; namun 

bermakna Wallahu A’lam bahwa beliau memaksudkan dengannya seperti kaum musyrikin mu’ahidin dan apa yang mereka ucapkan 

tentang para mukminat, karena ayat hanya turun malam-malam al ifki (tuduhan dusta) pada perang Banil Mushthaliq sebelum Khandaq, 

sedangkan perjanjian itu terjadi dua tahun setelah itu. Lihat Ash Sharim hal 51. 
2
 Yaitu pada firman-Nya Ta’ala: (Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya) 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    485 
 

dirinya bila ia tergolong orang-orang yang dusta” maka ia mendo’akan atas dirinya bila ia 

dusta dalam tuduhan agar Allah melaknat dia....” Hal: 51 

Adapun pada macam ke dua: yaitu menuduh zina para wanita muhshanat secara 

umum bukan karena maksud ini, sungguh Allah telah berfirman tentangnya: 

tÏ%©!$# uρ tβθãΒö�tƒ ÏM≈oΨ|Á ósßϑø9 $# §Ν èO óΟs9 (#θè? ù'tƒ Ïπ yèt/ö‘ r'Î/ u !# y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î= ô_$$ sù t ÏΖ≈uΚrO Zοt$ù# y_ Ÿωuρ (#θè=t7ø) s? öΝ çλ m; ¸οy‰≈ pκy− # Y‰t/ r& 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& uρ 

ãΝ èδ tβθà) Å¡≈ x� ø9 $# ∩⊆∪   āωÎ) tÏ% ©!$# (#θç/$s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ (#θßsn= ô¹r& uρ ¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θà� xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∈∪    

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 

mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, 

dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang 

yang fasiq. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An Nur: 4-5) 

Mereka itu orang-orang yang fasiq dengan fisq ashgar dan bukan orang-orang kafir, 

karena mereka menuduh zina wanita muhshanat karena syahwat atau syubhat tanpa ada 

bukti yang jelas benar lagi sempurna. Dan tidak ada dalam tujuan mereka atau dalam 

ucapan mereka celaan terhadap dien atau menyakiti keluarganya secara khusus, oleh sebab 

itu Allah Subhanahu menjadikan sanksi bagi mereka deraan dan tertolaknya kesaksian dan 

Dia menyebutkan bahwa mereka itu dilaknat di dunia dan di akhirat seperti golongan 

pertama. Di samping ini juga sesungguhnya Allah Subhanahu menyebutkan taubat di sini 

dan tidak menyebutkannya di sana sebagai bentuk taghlidh dan tafriq (pembeda) antara 

kedua macam itu. Dan dengan hal itu Syaikhul Islam telah berdalil dalam Ash Sharimul 

Maslul atas hukuman bunuh bagi orang yang menghina Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

tanpa ada istitabah. Hal. 338. 

Sebagaimana beliau menyebutkan perbedaan antara kedua macam itu juga di 

dalamnya setelah menuturkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam kisah Al Ifki: 

(Siapa yang mengudzur saya dalam membunuh seorang laki-laki yang telah sampai kepada 

saya skap menyakitinya pada keluarga saya) dan ucapan Sa’ad Ibnu Mu’adz terhadap 

beliau: (Saya mengudzurmu, bila ia bagian dari Aus maka saya penggal lehernya....) terus 

Syaikhul Islam berkata hal.180: (Dan tatkala Rasulullah tidak mengingkari Sa’ad atas 

ucapannya, maka itu menunjukkan bahwa orang yang menyakiti Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dan mencorengnya adalah boleh dipenggal lehernya.1 Sedangkan perbedaan antara 

Ibnu Ubay dengan yang lainnya dari kalangan yang mencoreng Aisyah adalah bahwa Ibnu 

Ubay memksudkan dengan tuduhan terhadapnya itu celaan terhadap Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam, hinaan terhadapnya dan mengakibatkan aib terhadapnya, serta ia berkata 

dengan perkataan yang merendahkannya dengan ucapan itu. Oleh sebab itu mereka berkata: 

“Kami akan membunuhnya”. Berbeda halnya dengan Hissan, Misthah dan Hamnah, 

sesungguhnya mereka tidak memiliki tujuan itu dan mereka tidak berkomentar dengan 

                                                 
1
 Ada dalam Ash Shawaiq Al Muharriqah karya Ibnu Hajar Al Haitamiy: (Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membunuh para 

penuduh ’Aisyah adalah dikarenakan tuduhan mereka itu terjadi sebelum turun Al Qur’an (yang membahas itu) sehingga tuduhan mereka 

itu tidak mengandung pendustaan terhadap Al Qur’an dan dikarenakan hal itu adalah hukum yang turun setelah turunnya ayat itu, 

sehingga hukumnya tidak bisa disambungkan terhadap yang sebelumnya) hal: 261. 

Syaikul Islam memiliki jawaban-jawaban lain seputar ini yang bisa anda dapatkan di kitab Ash Sharimul Maslul saat beliau membahas 

tentang sebab-sebab yang menjadikan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berpaling dari orang-orang munafiq dalam banyak kondisi dan 

beliau tidak membunuh mereka.... lihat sebagai contoh hal: 178, 179, 189, 220, 223, 237, 259 dan yang lainnya. 
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komentar yang menunjukkan terhadap hal itu. Oleh sebab itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam hanya meminta udzur untuk membunuh Ibnu Ubay tidak yang lainnya; dan 

karenanya beliau mengajak bicara orang-orang sehingga hampir saja kedua suku saling 

membunuh). 

As Subkiy berkata dalan hal itu juga: (Menyakiti itu ada dua macam: pertama: si 

pelakunya bermaksud menyakiti Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tidak ragu bahwa ini 

menuntut untuk dibunuh, dan ini seperti menyakiti yang dilakukan Abdullah Ibnu Ubay 

dalam kisah Al Ifki. Dan yang lain: si pelaku tidak bermaksud menyakiti Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam seperti ucapan Misthah dan Himnah dalam Al Ifki. Dan ini tidak menuntut 

hukum bunuh. 

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa menyakiti itu harus dimaksudkan adalah 

firman-Nya Ta’ala: “Sesungguhnya itu adalah menyakiti Nabi”. (Al Ahzab: 53). Ayat ini 

berkenaan dengan orang-orang shalih dari kalangan sahabat, menyakiti itu tidak menuntut 

merupakan kekafiran, dan setiap maksiat maka melakukannya adalah menyakiti, namun 

demikian hal itu bukanlah kekafiran sehingga melakukan rincian dalam status menyakiti 

yang telah kami sebutkan adalah suatu keharusan). Fatawa As Subkiy 2/591-592. 

Dan di antara jenis itu juga adalah perbedaan antara membunuh dan memerangi 

orang muslim karena sebab diennya, keislamannya, tauhidnya dan kekafirannya terhadap 

para thaghut, dengan membunuh dan memeranginya karena sebab perseteruan duniawi, 

yang pertama adalah kekafiran yang mengeluarkan dari millah, sedangkan yang ke dua 

adalah salah satu dosa besar, sehingga tidak halal mencampuradukkan antara kedua macam 

ini. 

Dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Adapun bila ia 

membunuhnya atas alasan dienul Islam -seperti sikap orang Nashrani memerangi kaum 

muslimin atas alasan dien mereka- maka itu lebih buruk dari kafir mu’ahid, karena ini adalah 

kafir muharib setara dengan kuffar yang memerangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para 

sahabatnya. Dan mereka itu dikekalkan di Jahannam sebagaimana dikekalkannya selain 

mereka dari kalangan kuffar. 

Adapun bila ia membunuhnya dengan bentuk pembunuhan yang diharamkan, baik 

karena permusuhan atau harta atau perseteruan dan hal lainnya, maka ini tergolong dosa 

besar, dan tidak boleh dikafirkan dengan sekedar itu menurut Ahlus Sunah Wal Jama’ah, 

namun hanya Khawarijlah yang mengkafirkan dengan sebab seperti ini. Dan tidak seorang 

pun dari ahluttauhid dikekalkan di neraka menurut Ahlus Sunah Wal Jama’ah, berbeda 

dengan Mu’tazilah yang berpendapat akan dikekalkannya orang-orang fasiq millah ini dan 

mereka berhujjah dengan firman-Nya Ta’ala: 

tΒuρ ö≅ çF ø) tƒ $YΨÏΒ÷σãΒ # Y‰ÏdϑyètG•Β …çνäτ !# t“yfsù ÞΟ̈Ψyγ y_ # V$ Î#≈yz $ pκ�Ïù |=ÅÒxîuρ ª!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ uΖyès9 uρ £‰tãr& uρ …çµ s9 $ ¹/# x‹tã $VϑŠÏàtã   

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah 

Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan 

‘adzab yang besar baginya.” (An Nisaa: 93) 

Dan jawaban mereka: bahwa ia dibawa terhadap orang yang sengaja membunuhnya 

atas dasar keimanannya, sedangkan mayoritas manusia tidak membawanya pada makna ini, 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    487 
 

namun mereka mengatakan: ini adalah ancaman muthlaq yang telah ditafsikan oleh firman-

Nya Ta’ala: 

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï� øótƒ βr& x8u�ô³ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡ sŒ yϑÏ9 â !$ t± o„ 4 tΒuρ õ8Î�ô³ç„ «!$$ Î/ Ï‰s) sù #“u�tI øù$# $ ¸ϑøO Î) $ ¸ϑŠÏà tã  

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang 

selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya”. (An Nisa: 48). Majmu Al fatawa cat dar 

Ibnu Hazm 34/88. 

Rincian ini bermanfaat dalam mentakwil hadits Al Bukhari dari Abdullah Ibnu 

Mas’ud secara marfu’:  

 )سباب املسلم فسوق وقتاله كفر(
“Mencerca orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran”. Sungguh mereka 

telah mentakwil kekafiran di dalamnya seperti pentakwilan-pentakwilan yang mereka 

terapkan pada hadits: 

  )إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء به أحدمها ( 
“Bila seorang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka salah satunya telah kembali 

dengannya,” di mana mereka sebutkan di dalamnya istihlal sebagai satu sebab untuk 

membawa kekafiran di dalamnya pada kufur akbar, maka hendaklah rincian ini 

digabungkan kepada hal itu, terus dikatakan: Siapa yang memerangi orang muslim karena 

dirinya dan tauhidnya, maka ia telah kafir dan keluar dari millah, dan siapa yang 

memeranginya karena aniaya atau karena perseteruan duniawi, maka ia telah melakukan 

suatu dosa besar yang dengannya ia tidak mengingkari nikmat ukhuwwah imaniyyah, dan 

dikhawatirkan terhadapnya hal itu menghantarkan kepada kekafiran, hingga akhir apa yang 

dituturkan ulama di sini. 

Begitu juga sungguh perang yang digelar oleh para thaghut dan ansharnya terhadap 

muwahhidin yang berupaya untuk merealisasikan tauhid dengan bentuk mengeluarkan 

manusia dari perbudakan terhadap thaghut kepada peribadatan terhadap Allah saja, dan 

dari syirik hukum-hukum mereka dan kebusukan Undang-Undang mereka serta 

kegelapannya kepada aturan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa; tidak ragu bahwa ia 

tergolong macam yang mengkafirkan.1 Dan setiap orang yang membantu mereka dan 

membela mereka di atasnya, terus dia menyiksa para muwahhidin atau memenjarakan 

mereka atau menunggu-nunggu bencana yang menimpa mereka, atau memata-matai 

mereka dan mencatat laporan-laporan tentang mereka untuk tujuan itu, maka ia masuk 

dalam macam ini. 

Dan tidak halal mencampurkan hal seperti ini dengan apa yang terjadi berupa 

persengketaan, aniaya dan perang yang sering terjadi di antara kaum muslimin, tentang 

yang akhir ini sungguh Allah ta’ala telah berfirman: 

                                                 
1
 Dan apakah ada yang lebih terang dari keberadaan tuduhan yang mereka lontarkan terhadap para muwahhidin, yaitu (intima’ kepada 

organisasi teroris!! Yang berupaya mejatuhkan sistem pemerintahan dengan kekuatan untuk menegakkan sistem Islami)?? 
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βÎ) uρ Èβ$ tGx� Í← !$ sÛ zÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# (#θè= tGtGø%$# (#θßsÎ=ô¹r'sù $ yϑåκs] ÷�t/ ( .βÎ*sù ôMtót/ $ yϑßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“t�÷z W{$# (#θè=ÏG≈ s) sù  ÉL ©9 $# Èöö7s? 4 ®L ym u þ’Å∀ s? 

#’ n<Î) Ì�øΒr& «!$# 4 βÎ*sù ôNu !$ sù (#θßsÎ= ô¹r'sù $ yϑåκs] ÷�t/ ÉΑô‰yèø9 $$ Î/ (# þθäÜ Å¡ ø%r& uρ ( ¨βÎ) ©!$# �=Ït ä† š ÏÜ Å¡ ø) ßϑø9 $# ∩∪   $ yϑ̄Ρ Î) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷zÎ) 

(#θßsÎ= ô¹r'sù t ÷ t/ ö/ä3 ÷ƒ uθyz r& 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# ÷/ä3 ª= yès9 tβθçΗ xqö�è? ∩⊇⊃∪    

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan 

antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah 

surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu 

sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Al Hujuraat: 9-10) 

Suatu kaum telah berbuat ghuluw, di mana mereka menyertakan macam ini dengan 

perang yang merupakan kekafiran, sehingga mereka mengkafirkan banyak golongan dari 

kaum muslimin. Dan kelompok lain bersikap tafrith, di mana mereka menjadikan genderang 

perang para thaghut dan permusuhan mereka terhadap para muwahhidin serta muharobah 

mereka terhadap dakwah dan jihadnya sebagai bagian dari perseteruan yang terjadi antara 

kaum muslimin, sedangkan Al Haq adalah apa yang telah kami uraikan kepada anda. 

Khulashah setelah uraian semua ini, adalah wajib membedakan dalam asbab takfir 

antara celaan terhadap dien atau terhadap pemeluknya karena keislaman mereka, Qur’an 

mereka, dien mereka dan ajaran-ajarannya, dengan celaan terhadap sosok orangnya karena 

dorongan dan faktor duniawi atau individu, yaitu tidak boleh dikafirkan dan darah tidak 

boleh dihalalkan, kecuali dengan suatu yang tergolong celaan terhadap dien yang 

menjadikan pelakunya sebagai pemimpin dalam kekafiran. Dan oleh karena itu Allah 

memerintahkan untuk memerangi orang semacam dia, Dia berfirman: 

βÎ) uρ (# þθèWs3 ¯Ρ Ν ßγ uΖ≈yϑ÷ƒ r& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ Ïδ Ï‰ôγ tã (#θãΖyèsÛuρ ’Îû ôΜà6ÏΖƒÏŠ (# þθè= ÏG≈ s) sù sπ £ϑÍ← r& Ì�ø� à6ø9 $#   öΝßγ ¯Ρ Î) Iω z≈ yϑ÷ƒ r& óΟ ßγ s9 öΝ ßγ ¯= yès9 

šχθßγ tG⊥ tƒ ∩⊇⊄∪    

“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, 

maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah 

orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, supaya mereka berhenti”. (At Taubah: 12) 

Maka hati-hatilah dari mencampurbaurkan antara ini dan itu sehingga timbangan 

menjadi rusak, segala hal menjadi terkabur, dan hukum-hukum syar’i menjadi berbaur 

dengan kepentingan-kepentingan jiwa dan hawa nafsu. Banyak sekali saya melihat orang-

orang yang telah menjadikan syari’at sebagai tameng yang dengannya mereka melindungi 

diri dari panah-panah yang diarahkan kepada sosok mereka, dan dengannya mereka 

mengalamatkan celaan yang difokuskan terhadap penyimpangan-penyimpangan dan 

kesalahan-kesalahan mereka, dan itu dilakukan supaya mereka bisa mengkafirkan seteru 

mereka, sehingga dengan ini mereka telah aniaya terhadap syari’at dan dengan perbuatan 

aniaya itu mereka telah melakukan pengkaburan terhadap manusia, serta 

mencampuradukkan hawa nafsunya dengan Al Haq. 
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Terakhir, sesungguhnya dalam petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hal 

ini terdapat pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran, karena sesungguhnya Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menghati-hatikan dari pembauran permusuhan pribadi dan 

kepentingan-kepentingan jiwa dengan urusan dien. Walaupun beliau mengetahui kekafiran 

orang-orang munafiq dalam bathin mereka, namun beliau tidak mengkafirkan mereka 

dalam hukum dunia kecuali dengan kekafiran yang nyata lagi jelas (yakni perolok-olokan) 

yang mana Allah menghukumi di dalamnya dengan hukuman yang jelas. 

Beliau juga tidak mengkafirkan mereka dan tidak memberikan mereka sanksi dengan 

sebab lahnul qaul dan tidak pula dengan kesaksian perorangan,  anak kecil dan yang lainnya 

dari kalangan yang kesaksian mereka tidak memenuhi nishab bayyinah, dan itu 

dikhawatirkan untuk dikatakan bahwa beliau hanya membunuh mereka karena 

kepentingan dan dengki pribadi, sehingga urusan dien jadi terkabur dan tersamar atas 

manusia, dan mereka mengatakan: Muhammad membunuh para sahabatnya, sehingga 

orang-orang menjauh darinya. 

Al Qadliy ‘Iyadl berkata dalam Asy Syifa: (Seandainya Nabi membunuh mereka 

karena nifaq mereka dan karena apa yang muncul dari mereka serta karena pengetahuan 

beliau akan apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka, tentulah provokator 

mendapatkan bahan omongan, tentu pula orang yang masih ogah-ogahan menjadi ragu d                                                                                                                             

an si pembangkang makin menjauh dan banyak orang takut dari mendekati Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam serta dari masuk Islam. 

Serta tentulah pengklaim mengklaim dan musuh yang dhalim menduga bahwa 

hukum bunuh itu hanya karena permusuhan dan balas dendam. Dan saya telah melihat 

makna apa yang saya uraikan disandarkan kepada Malik Ibnu Anas radliyallahu ‘anhu, oleh 

sebab itu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

 ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه

“(Agar) orang-orang tidak berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya...”) 2/227 dan makna 

serupa dikatakan Syaikhul Islam dalam Ash Sharim Al Maslul 237. 

Perhatikanlah kebersihan dakwah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kejelasannya 

dan perhatikanlah keadaan dakwah-dakwah banyak orang zaman kita ini yang tercampur di 

dalamnya kepentingan-kepentingan jiwa, keinginannya dan permusuhannya dengan urusan 

dien yang dijadikan oleh mayoritas manusia sebagai perisai yang dengannya mereka 

melindungi diri dari panah-panah dan tusukan-tusukan yang diarahkan kepada kesalahan-

kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan mereka. 

 

 

 

*****
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( 3 3 )   

Mengkafirkan Orang-Orang Yang Menyelisihi Karena 

Sekedar Intima Mereka Kepada Jama’ah-Jama’ah Irja 

 

 

Di antara kekeliruan yang sangat buruk dalam takfir juga adalah mengkafirkan orang 

yang menyelisihi (mukhalifin) karena sekedar intima mereka kepada jama’ah-jama’ah Irja. 

Sungguh saya telah melihat di kalangan mutahammisin yang tidak mengendalikan 

lontaran-lontaran mereka dengan dlawabith syar’iy (batasan-batasan syari’at), ada orang yang 

mengkafirkan seluruh jama’ah-jama’ah irja hari ini dari kalangan orang-orang yang 

menyelisihinya dalam hal takfir para thaghut atau anshar mereka dari kalangan ‘asaakirul 

qawaniin. 

Saya mendengar umpamanya orang yang mengatakan: (Sesungguhnya jama’ah 

fulaniyyah termasuk jama’ah Irja, mereka bukan bagian dari dienullah atau bahasa mereka 

itu tidak berada di bawah payung Islam), dan bila engkau meminta rincian dari mereka 

tentang maksud dari lontaran-lontaran yang bernada semangat ini, ternyata engkau 

mendapatkan mereka menakwilkan dengan hal itu takfir seluruh individu jama’ah-jama’ah 

itu. Dan bila engkau menuntut mereka agar mengutarakan dalil akan hal itu, maka mereka 

menuturkan kepada anda sikap-sikap atau statement-statement sebagian tokoh-tokohnya 

yang di dalamnya terdapat mudahanah terhadap para thaghut atau pembelaan dari apanya 

mengkafirkan mereka. 

Dan sudah maklum bahwa ini saja tidak cukup untuk takfir, terutama bila si mukhalif 

dalam hal itu hanya tawaqquf dalam takfir karena dia meyakini keberadaan suatu 

penghalang (mani’) dari mawani’ takfir, atau samar atasnya keadaan mereka karena 

berdirinya sebagian syubuhat pada diri mereka karena kelemahan pemahaman mereka 

terhadap nushush, seperti terpedaya oleh ucapan mereka (laa ilaaha illallaah) atau oleh shalat 

mereka, di mana ia menyebutkan hadits Usamah dan pengingkaran Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam terhadapnya saat membunuh orang yang mengucapkannya atau hadits bithaqah 

dan yang lainnya tentang keutamaan-keutamaan Laa ilaaha illallaah atau hadits Ummu 

Salamah yang diriwayatkan Muslim tentang para penguasa dan di dalamnya ada 

pertanyaan sahabat:  

 )ال ما صلوا( :؟  وجواب النيب صلى اهللا عليه وسلم)أفال نقاتلهم(
(Apakah boleh kami memerangi mereka?) Dan jawaban Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: (Tidak, 

selama mereka masih shalat).1 

Dan hadits-hadits semacam itu yang mengaitkan keterjagaan darah dan harta dengan 

sebagian ciri-ciri khusus Islam. 

Bila masalahnya seperti itu dan pada seseorang tidak ada sesuatu pun dari asbabut 

takfir, maka ini saja tidak cukup untuk mengkafirkannya. Terutama sesungguhnya orang-

                                                 
1
 Lihat tentang bantahan terhadap syubuhat-syubuhat ini dan yang lainnya dalam kitab kami Imtaunnadhdhari fi Kasyfi Syubuhati Murji-

atil ’Ashri dan Kasyfu Syubuhatil Mujadilin ‘An ‘Asaakirisysyirki wa Anshaaril Qawaaniin. 
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orang yang menyelisihi kami tentang mereka itu tidak  tegas-tegasan berlepas diri dari 

Islam, namun mereka senantiasa intisab kepadanya dan sesungguhnya banyak dari mereka 

itu shalat, shaum, haji dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal yang terkadang 

membuat isykal bersamanya takfir mereka atas banyak dari manusia. Oleh sebab itu 

kekafiran mereka bagi banyak manusia adalah tidak seperti kekafiran orang murtad riddah 

sharihah dengan cara kepindahan dia ke agama lain yang nampak bara’ah-nya dari dienul 

muslimin. Jadi dia itu tidak seperti orang yang pindah masuk Nashrani yang hampir tidak 

engkau dapatkan seorang muslim yang awampun tawaqquf dalam takfirnya, berbeda dengan 

masalah yang sedang kita bahas ini, yang mana ia butuh kepada ta’rif dan tafhim. 

Oleh sebab itu telah terjadi isykal semacam ini terhadap orang yang lebih baik dari 

mereka, yaitu Al Faruq radliyallahu ‘anhu, tatkala Ash Shiddiq radliyallahu ‘anhu bermaksud 

memerangi orang-orang yang murtad dari kalangan Arab dengan sebab menolak membayar 

zakat tanpa mereka ini berlepas diri dari Islam, ‘Umar berkata kepadanya:  

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال ”  :كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(
فقال  “؟.. اهللا وأن حممدًا رسول اهللا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام على اهللا

واهللا لو منعوين عناقًا كانوا يؤدوا إىل . اة، فإن الزكاة حق املالواهللا ألقاتلن من فّرق بني الصالة والزك  :أبو بكر
  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها

واحلديث يف ).. فقال عمر؛ فواهللا ما هو إال أن رأيت أن اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعلمت أنه احلق 
 .الصحيحن

(Bagaimana engkau memerangi manusia itu, sedangkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam telah berkata: “Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka 

bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadati, kecuali Allah dan bahwa Muhammad 

adalah utusan Allah, kemudian bila mereka telah melakukan itu, maka mereka telah 

melindungi dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungan 

mereka adalah atas Allah...”). Abu Bakar menjawab: “Demi Allah, sungguh saya akan 

memerangi orang yang memilah antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. 

Demi Allah, seandainya mereka menahan anak unta dariku yang padahal mereka dahulu 

menunaikannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentulah aku akan memerangi 

mereka atas perlakuannya”. Maka ‘Umar berkata: “Demi Allah, tidaklah terjadi kecuali saya 

melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka 

saya mengetahui bahwa inilah al haq...”) hadits ini dalam Ash Shahihain. 

Perhatikanlah kesamaran masalah ini terhadap orang yang telah disabdakan Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam tentangnya:  

 .. رواه البخاري عن أيب هريرة) لقد كان فيما قبلكم من األمم ناس ُحمّدثون، فإن يك يف أميت أحٌد فإنه عمر ( 
(Sungguh sebelum kalian dari antara umat-umat telah ada orang-orang muhaddatsun1, dan bila ada 

seorang di antara umatku maka sesungguhnya ia adalah ‘Umar). Diriwayatkan Al Bukhari dari 

Abu Hurairah.  

                                                 
1
 Muhaddatsun yaitu orang-orang yang mendapat ilham yang mendapatkan kebenaran tanpa kenabian, sebagaimana di dalam Al Fath 

(kitab Fadlil Ash Shahabat). 
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Maka apa gerangan dengan orang yang di bawah tingkatan mereka? 

Kemudian perhatikan bagaimana Abu Bakar radliyallahu ‘anhu, padalah beliau ini 

umat yang paling taqwa setelah Rasulullah dan yang paling serius terhadap dienullah, tidak 

mengkafirkan ‘Umar karena tawaqquf-nya dan jidalnya dalam memerangi orang-orang yang 

murtad tersebut, itu dikarenakan jidal beliau itu terjadi dengan sebab syubhat dan Abu 

bakar tidak mengkafirkannya, karena ia meyakini bahwa mereka itu muslimun yang terjaga 

dengan dua kalimat syahadat. Sungguh jauh beliau dan jauh juga para sahabat dari sikap-

sikap ngawur semacam itu, namun beliau menjelaskan kepadanya dalil untuk memerangi 

mereka, yaitu bahwa zakat itu hak harta dan bahwa ia dan shalat termasuk hak-hak Laa 

illaaha illallaah. Dan itu isyarat dari beliau kepada hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وان حممداً رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ( 
 )ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها 

(Saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi, bahwa tidak ada ilah 

yang diibadati selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mereka shalat dan mereka 

menunaikan zakat, kemudian bila mereka telah melakukan itu, maka mereka telah melindungi dariku 

darah dan harta mereka kecuali dengan haknya) (Dan ia ada dalam Ash Shahihain). Beliau 

menjelaskan kepadanya bahwa qital itu memanjang hingga penegakan dua ibadah, 

sebagaimana Dia ta’ala berfirman:  

βÎ*sù (#θç/$ s? (#θãΒ$ s%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# (# âθs?# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# (#θh=y⇐sù öΝ ßγ n=‹Î; y™  

“Kemudian bila mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka lepaskanlah mereka” (At 

Taubah: 5) dan beliau melenyapkan darinya isykal dengan hal itu dan inilah yang wajib 

dilakukan terhadap orang yang memiliki isykal semacam ini. 

Maka bila tidak boleh mengkafirkan seorangpun dari kalangan yang memiliki isykal 

semacam ini, terus dia malah menyelisihi kita dan mendebat kita dalam hal takfir mereka, 

maka lebih utama lagi tidak boleh mengkafirkan para pengikutnya atau murid-muridnya, 

atau orang-orang yang mana mereka itu tergolong anggota jama’ahnya karena sekedar 

pendapat syaikh mereka itu atau hal semacamnya, berupa pengkaburan-pengkaburannya 

dan mudahanah-nya, karena Allah telah berfirman:  

Ÿωuρ â‘ Ì“s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ø— Íρ 2”t�÷z é&  

“Dan jiwa yang berdosa tidak menanggung dosa jiwa yang lain”.(Fathir: 18) 

Dan dalam hadits:  

 . أخرجه الرتمذي وغريه) أال ال جيين جاٍن إال على نفسه…(
(“....Ketahuilah, sungguh orang-orang yang aniaya tidak melakukan aniaya kecuali atas dirinya 

sendiri”). Dikeluarkan oleh At Tirmidzi dan lainnya.  

Dan dalam satu lafadh:  

 .ماجة وغريه رواه ابن) ال جتين نفس على أخرى(
(“Suatu jiwa tidak aniaya atas jiwa yang lainnya”) diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang 

lainnya. 
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Berapa banyak di antara jama’ah-jama’ah ini orang yang tidak ridla dengan 

kerancuan-keracuan ini, bahkan di antara mereka ada yang terang-terangan mengingkarinya 

dan sebagian mereka mengaku bahwa ia berupaya untuk memperbaiki dari dalam serta 

pengakuan-pengakuan yang timpang lainnya. 

Dan telah tsabit di kalangan setiap orang yang memiliki ma’rifah dan tajribah 

(pengalaman) di dalam realita jama’ah-jama’ah yang beragam ini, keberadaan para pemuda 

yang ikhlash di tengah-tengah barisannya dari kalangan yang mencari kebenaran dan selalu 

memilihnya. Dan mereka membutuhkan beberapa fase untuk mengetahui hakikatnya dan 

penyimpangan-penyimpangannya dan banyak dari mereka sebagaimana yang kami 

saksikan mendapat taufiq terhadap kebenaan itu, kemudian ia cepat-cepat keluar dari 

jama’ah-jama’ah itu, atau umumnya mereka dikeluarkan oleh jama’ah itu sendiri, bahkan 

sesungguhnya banyak dari du’atut tauhid pada hari ini, mereka itu telah memulai 

komitmennya terhadap dien ini dalam barisan dan pangkuan jama’ah-jama’ah ini. 

Kemudian tidak lama setelah itu dengan taufiq dan hidayah Allah, akhirnya mereka 

menyadari penyimpangan-penyimpangan jama’ahnya dan mereka ‘iltizam dengan dakwah 

para Nabi dan minhaj para pengikut mereka. Dan Allah ta’ala telah berfirman: 

zƒ Ï%©!$# uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝ åκ̈] tƒ Ï‰öκs] s9 $ uΖn=ç7ß™ 4 ¨βÎ)uρ ©!$# yì yϑs9 tÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩∉∪     

“Dan orang-orang yang berjihad di (jalan) kami, sungguh kami akan menunjukkan mereka ke jalan 

kami dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik.” (Al ‘Ankabut: 69)  

Sungguh orang itu tidak mendapatkan bashirah dalam dien ini secara sekaligus, 

namun masalahnya adalah sebagaimana yang di kabarkan Ash Shadiq Al Mashduq: 

 ). إمنا العلم بالتعلم، وإمنا احللم بالتحّلم، ومن يتحّر اخلري يعطه، ومن يـَتَـَوّق الشّر يـَُوقة( 
“Hanyalah ilmu itu dengan belajar dan santun adalah dengan belajar santun, dan siapa yang 

mencari-cari kebaikan, maka dia akan diberi serta siapa yang menghindari keburukan maka ia akan 

dihindarkan darinya”. 

Dan hendaklah orang selalu mengingat firman-firman-Nya ta’ala: 

š�Ï9≡ x‹x. Ν çGΨà2 ÏiΒ ã≅ ö6 s%  ∅ yϑsù ª!$# öΝ à6ø‹n= tã (# þθãΖ̈�t7tFsù 4 āχÎ) ©!$# šχ% x. $yϑÎ/ šχθè= yϑ÷ès? # Z�� Î6 yz ∩⊆∪    

“Begitulah juga keadaan kalian sebelum ini, kemudian Allah memberikan karunia kepada kalian, oleh 

sebab itu carilah kejelasan. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan”. 

(An Nisa: 94) 

Oleh sebab itu telah kami katakan berkali-kali dan berulang-ulang dalam banyak 

tempat dan kesempatan dan kami selalu menyatakan dan menegaskan bahwa kami tidak 

mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi kami karena sekedar penyelisihan mereka 

terhadap kami dalam takfir para thaghut dan ‘asakir mereka karena adanya syubuhat pada 

mereka dari sebagian nushuh atau karena kejahilan mereka akan kekafiran-kekafiran 

merema. Selama penyelisihan mereka terhadap kita hanya dalam bab Al Asma Wal Al Fadh! 

Dan sikap ngawur mereka dan paham irjanya itu tidak menghantarkan mereka kepada 

pelegalan kekafiran atau pembolehannya atau pengajakan terhadapnya atau hal lainnya 

yang masuk dalam asbabuttakfir, persis sebagaimana salaf tidak mengkafirkan para tokoh 
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mereka dari kalangan Murji-ah terdahulu yang mana perselisihan mereka dengan ahlus 

sunnah itu hanya sekedar lafadh. 

Sebagaimana Syaikul Islam telah menukil dari Al Imam Ahmad, beliau berkata: 

(Dan adapun Murji-ah, maka tidak ada perselisihan nushush bahwa beliau tidak 

mengkafirkan mereka, karena bid’ah mereka tergolong jenis perselisihan para fuqaha dalam 

furu’ dan banyak dari ucapan mereka kembali pada perselisihan di dalamnya kepada 

perselisihan dalam al fadl dan al asma, oleh sebab itu dinamakan pembesaran dalam masalah-

masalah mereka adalah bab al asma. Dan ini adalah tergolong perselisihan para fuqaha 

namun berkaitan dengan ashluddien, sehingga orang yang menyelisihi di dalamnya adalah 

mubtadi’.) Majmu Al Fatawa cet. Dar Ibnu Hazm 12/260, dan beliau maksudkan dengan hal 

itu Murjia-tul Fuqaha. 

Oleh sebab itu beliau berkata di tempat lain 7/246: (Dan oleh sebab itu masuk dalam 

irja-ul fuqaha banyak orang yang mana mereka itu ahlu ‘ilmin wa dien di tengah umat, oleh 

karenanya seorang pun dari salaf tidak mengkafirkan seorang pun dari Murji-atul fuqaha, 

namun justru mereka menjadikan ini, sebagai bagian dari bid’ah ucapan dan perbuatan, 

bukan sebagai bagian dari bid’ah keyakinan, karena banyak dari perselisihan di dalamnya 

adalah lafdhiy, namun lafadh yang selaras dengan Al Kitab dan As Sunnah adalah yang 

benar, maka tidak seorangpun boleh mengatakan ucapan menyelisihi firman Allah dan 

sabda Rasul-Nya, apalagi sesungguhnya hal itu telah mejadi jalan penghantar terhadap 

bid’ah-bid’ah ahlul kalam dari kalangan ahlul Irja dan yang lainya dan jalan penghantar 

terhadap kemunculan al fisq, sehingga kekeliruan yang kecil dalam lafadh itu menjadi 

penyebab munculnya Irja kekeliruan yang kecil dalam lafadh itu telah menjadi sebab 

munculnya kekeliruan yang besar dalam ‘aqaid (keyakinan) dan amalan). 

Perhatikanlah hal ini supaya engkau mengetahui perbedaan antara irja fuqaha yang 

bersifat lafdhiy yang terbatas pada masalah-masalah definisi dan nama dengan apa yang bisa 

menghantarkan kepada hal itu berupa penyimpangan dalam keyakinan dan amal, dan ini 

adalah hal yang jelas lagi ma’lum jadi tidak semua Murji-ah seperti apa yang di’udzur oleh 

salaf berupa perselisihan lafadh, akan tetapi di antara mereka ada yang Irja-nya 

menghantarkan kepada paham Jahmiyyah murni, sehingga mereka menggugurkan 

asbabuttakfir secara keseluruhan dan mereka membatasinya pada juhud qalbiy (pengingkaran 

hati) saja!! Di antara mereka ada yang irja-nya menghantarkan pada sikap meninggalkan 

hal-hal yang fardlu atau melegalkan hal itu atau melegalkan kekafiran atau mempermudah 

untuk melakukannya dan menyepelekannya. Dai ini di kalangan mutaakhirin lebih nampak 

keberadaannya daripada di kalangan Murji-ah terdahulu. 

Oleh sebab itu Syaikhul Islam membuktikan antara orang-orang yang dinamakan 

Muqtashidatul Murji-ah yang mana bid’ahnya tergolong bid’ah fuqaha dengan Ghaliyatul 

Murji-ah yang mengkafirkan dengan siksaan dan mengklaim bahwa nushush menakut-nakuti 

dengan suatu yang tidak memiliki hakikat, beliau berkata (20/60): (Dan begitu juga 

Muqtashidatul Murji-ah, padahal sesungguhnya bid’ah mereka tergolong bid’ah fuqaha yang 

tidak ada kekafiran di dalamnya tanpa ada perselisihan di antara para imam. Dan orang-

orang yang memasukkan mereka dari kalangan ulama madzhab kami ke dalam bid’ah-

bid’ah yang dia hikayatkan takfir di dalamnya dan dia membelanya, maka sungguh ia telah 

keliru dalam hal itu, dan hal itu terjadi karena mereka tidak memandang memasukkan 

amalan atau ucapan dalam iman, dan ini adalah meninggalkan yang wajib. Adapun 
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Ghaliyatul Murji-ah yang ingkar terhadap siksa dan mengklaim bahwa nash-nash itu 

menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, maka pendapat ini sngat besar 

sekali (kebohongannya) 

Dan hal serupa adalah pemilahan Adz Dzahabi1 antara Irja Fuqaha yang bersifat 

lafdhiy dengan Irja Kufriy yang berkata (meninggalkan faraidl tidak berbahaya  bersama 

adanya tauhid). 

Perhatikanlah pemilahan ini, karena sesungguhnya ia sangat penting oleh sebab itu 

sudah kami katakan dan senantiasa kami mengatakan bahwa keselarasan sebagian Neo 

Jahmiyyah di zaman kita terhadap Ahlus Sunnah dalam bab-bab Al Fadlul Iman dan 

definisi-definisinya padahal mereka itu menyelisihi dan bersebrangan dengannya dalam 

tauhid dan al ‘urwah al wutsqa serta penambalan terhadap para thaghut dan pelegalannya 

terhadap syirik dengan nama-namanya dan baju-bajunya yang baru berupa Demokrasi dan 

yang lainnya, juga penambalannya terhadap UUD dan Undang-Undang buatan serta 

pembolehan memutuskan dengannya dengan dalih bahwa ia (UUD/UU) itu tidak 

menyelisihi syari’at atau bahwa ia itu harus melindungi hak-hak manusia, tidaklah boleh 

sama sekali menyamakannya dengan Murji-atul Fuqaha. Dan orang-orang yang kami ‘udzur 

dan kami setarakan dengan Murji-atul Fuqaha adalah orang yang dihantarkan oleh 

syubuhat-syubuhat yang lalu yang mana kelemahan pemahaman mereka akan nushush telah 

menjerumuskan mereka ke dalamnya atau dugaan mereka akan tegaknya mawani’ takfir dan 

yang lainnya; kepada sikap tawaqquf dalam takfir para thaghut dan anshar mereka atau yang 

lainnya, tentu hal itu mengantarkan mereka pada sikap pelegalan al kufrul bawwah atau 

mempermudahnya, dan memberikan fatwa untuk membolehkan syirik yang nyata atau 

menganggap baik hal itu dan menganggap itu mashlahat atau melanggar suatu dari pintu-

pintunya. Perhatikan macam yang kami bela ini dan hati-hatilah dari pembauran dan dari 

menisbatkan kepada kami apa yang tidak kami katakan. 

Saya katakan ini padahal saya mengetahui bahwa salaf telah keras mengingkari 

Murji-atul Fuqaha dan membid’ahkan mereka serta melontarkan ucapan yang pedas 

terhadap mereka, karena bid’ah mereka sebagaimana yang telah lalu dari Syaikhul Islam 

telah menjadi jalan pada bid’ah ahlul kalam dan munculnya kefasikan, sehingga kesalahan 

yang kecil dalam lafadh itu telah menjadi sebab kekeliruan yang besar dalam ‘aqidah dan 

amalan.  

Dan begitu halnya dengan kebanyakan penerus Neo Murji-ah yang menjidal dalam 

hal takfir para thaghut dan anshar mereka, sesungguhnya mereka meskipun bukan 

tergolong orang-orang yang tidak memperbolehkan kemusyrikan yang nyata atau 

menganggap bagus riddah. Namun perselisihan mereka itu adalah dalam asmaul kufri wal 

iman dengan sebab suatu dari syubuhat-syubuhat yang lalu, akan tetapi itu telah menjadi 

jalan bagi banyak kalangan ghulat mereka kepada sikap mempermudah masalah syirik dan 

tawalliy para thaghut dan mengentengkan banyak mukaffirat. 

Namun tatkala takfir itu tidak sah dengan lazim dan ma-aal serta tidak tsabit, kecuali 

dengan sebab-sebab dhahir yang mundlabith; maka kami tidak mengkafirkan kecuali orang 

yang menangani langsung pelegalan kekafiran atau fatwa untuk membolehkannya atau 

memasuki sebab-sebabnya. 

                                                 
1
 Lihat Siyar A’lam An Nubala 5/235 
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Dan selama keadaan mereka tidak seperti itu dan selama itu tergolong Irja Fuqaha, 

maka kami dalam menyikapi mereka adalah seperti salaf terdahulu, yaitu tidak 

mengkafirkan dan merasa cukup dengan vonis tabdi’, tadhlil (menganggap sesat) atau tajhil 

(menganggap bodoh). 

Terhadap orang-orang semacam merekalah ucapan Syaikhul Islam dibawa: (Dan 

adapun salaf dan para imam, maka mereka tidak berselisih dalam hal tidak mengkafirkan 

Murji-ah, Syiah Mufadhdhah dan yang lainnya, serta penegasan-penegasan Ahmad tidak 

berbeda dalam keberadaannya bahwa beliau tidak mengkafirkan mereka, meskipun di 

antara murid-muridnya ada orang yang menghikayatkan dalam pengkafiran seluruh ahlul 

bid’ah dari kalangan mereka, dan yang lainnya perselisihan darinya atau di dalam 

madzabnya, sampai sebagian mereka melontarkan pendapat kekekalan mereka itu dan yang 

lainnya (di neraka), sedangkan ini adalah kekeliruan atas nama madzhabnya dan atas nama 

syari’at. Majmu Al Fatawa Cet. Dar Ibnu Hazm 3/219 

Beliau berkata setelah pembicaraan tentang Murji-atul Fuqaha dan awal kemunculan 

madzhab mereka: (Kemudian sesungguhnya salaf dan para imam sangatlah keras 

pengingkaran mereka terhadap mereka itu dan membid’ahkannya serta mengecam pedas 

mereka. Dan saya tidak mengetahui seorangpun dari mereka mengkafirkannya, bahkan 

mereka sepakat bahwa mereka itu tidak mengkafirkan dengan sebab itu. Ahmad dan 

lainnya telah menegaskan akan sikap tidak takfir Murji-ah itu, dan siapa yang menukil dari 

Ahmad dan Imam yang lainnya akan pengkafiran mereka atau menjadikan mereka sebagai 

bagian ahlul bid’ah yang diperselisihkan pengkafirannya, maka sungguh dia keliru besar. 

7/311 

Dan khulashah-nya: Sesungguhnya selama Afrakhul Murji-ah (Neo Murji-ah) hari ini 

menyelisihi kami dalam hal takfir para thaghut atau anshar mereka karena dugaan adanya 

sebagian mawani’ takfir pada diri mereka, atau karena syubhat yang muncul kepada mereka 

dari sebagian nushush syari’at, atau karena kejahilan mereka akan realita kekafiran-kekafiran 

mereka itu,  maka kami tidak mengkafirkan mereka selama itu tidak menghantarkan mereka 

kepada suatu sebab dari sebab-sebab kekafiran yang nyata yang tidak layak jahil 

terhadapnya, seperti membela Undang-Undang kafir atau ikut serta dalam membuatnya 

atau bersumpah untuk menghormatinya dan setia terhadapnya, atau nushrah para budak 

UU itu atau membantu mereka dalam mengokohkannya dan menerapkannya atau nushrah 

mereka dan mudhaharah mereka atas para muwahhidin yang berlepas diri darinya lagi 

membela syari’at ini, atau melegalkan suatu dari hal itu dan menganggap baik hal itu, 

menganggapnya mashlahat dan memfatwakan kebolehannya serta mempromosikannya, 

karena mempromosikan kekafiran, mendakwahkannya serta memfatwakan kebolehannya 

adalah kekafiran seperti yang ditegaskan oleh para ulama.1 

Oleh sebab itu mereka membedakan dalam ungkapan-ungkapannya tentang takfir 

dan sanksi antara penyeru yang memiliki wawasan akan bid’ahnya lagi mengajak 

kepadanya dengan keumuman kaum jahil ahlul bid’ah. 

                                                 
1
 Lihat I’lamul Muwaqqi’in 3/188-189 dan di dalamnya ada vonis kafir dari ulama salaf terhadap orang-orang yang memfatwakan kepada 

wanita untuk murtad sebentar dan sementara supaya lepas secara ba-in dari suaminya yang enggan menceraikannya. 
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Para imam seperti Ahmad Ibnu Hanbal dan yang lainnya menolak riwayat dari 

orang yang terang-terangan dengan bid’ahnya dan mereka menolak kesaksiannya dan shalat 

di belakangnya, berbeda dengan orang jahil muqallid yang tidak memiliki bashirah.1 

Al Kausaj berkata: Saya berkata kepada Ahmad: (Orang Murji-ah bila dia itu 

penyeru (bagaimana, ed.)? Ia berkata: Ya demi Allah, ia itu dikerasi dan dijauhkan.)2 

Dan ucapannya ini tentang orang yang engkau ketahui pendapat tentang mereka 

(yang mana mereka itu) tergolong Murji-ah Fuqaha, maka apa gerangan seandainya beliau 

melihat orang yang mana paham Jahmiyyah dan Irja-nya pada masa kita ini menghantarkan 

mereka pada sikap nushrah kemusyrikan dan kaum musyrikin, menganggap baik riddah dan 

menganggap kekafiran dan keluar dari dien sebagai mashlahat.....? 

Inilah sungguh sebagian orang telah merasa jijik dengan pemilahan dari kami ini, 

dan mereka heran dari sikap kami meng’udzur orang yang keliru dan menyelisihi kami saja 

dalam vonis terhadap para thaghut dan ansharnya, dengan orang yang membangun di atas 

itu dan menyertainya dengan suatu dari mukaffirat. 

Kami meyakini bahwa pemilahan itu jelas dan gamblang yang terikat al ushul lagi 

sejalan dengan batasan-batasan syari’at. 

Dan telah kami utarakan kepada engkau sebelumnya dalam pembicaraan terhadap 

kaidah: (siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir...) peng’udzuran orang yang tawaqquf 

dalam takfir orang kafir karena dia meyakini adanya suatu penghalang dari penghalang-

penghalang takfir padanya atau karena pertentangan sebagian dalil dalam benak dia atau 

karena kejahilannya terhadap sebagian nushush atau adanya sebagian syubuhat padanya. 

Dan selama sikap tawaqquf Murji-ah dalam takfir para thaghut dan ansharnya 

tersebut tergolong jenis itu dan bukan tergolong pendustaan terhadap dalil-dalil syar’iy atau 

bukan tergolong tawalliy UU mereka dan membela-belanya atau tawalliy terhadap para 

thaghut itu dan membantunya atas kaum muwahhidin atau sebab kekafiran dhahirah 

lainnya, maka dengan dasar alasan apa mereka dikafirkan??? 

Terutama sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami tidak mengkafirkan, 

kecuali dengan suatu sebab dari sebab-sebab kekafiran dhahirah yang terbatas pada ucapan 

atau perbuatan yang mengkafirkan yang terang dilalah-nya. 

Mana ada dalam dalil-dalil syar’iy bahwa di antara sebab-sebab kekafiran itu 

kekeliruan seseorang dalam menempatkan vonis kafir terhadap sebagian orang yang kami 

kafirkan dari kalangan yang mengaku Islam yang melaksanakan sebagian ajaran-ajarannya, 

karena sebab syubuhat yang ada di benaknya yang muncul di hadapannya dari sebagian 

nushush atau karena keyakinannya akan keberadaan satu penghalang (takfir) atau karena 

kesamaran sebagian nushush terhadapnya?? Atau ‘udzur-’udzur lain yang disebutkan 

ulama?? 

Bila saja orang-orang yang menganggap jijik ucapan kami dan pilihan kami 

menuturkan dalil itu di hadapan kami, maka hendaklah mereka senang dengan keberadaan 

bahwa mereka tidak akan mendapatkan dari kami Insya Allah kecuali ketundukan dan 

                                                 
1
 Lihat dalam hal ini (Ath Thuruq Al Hukmiyyah Fis Siyasah Asy Syar’iyyah) karya Ibnul Qayyim (Jalan yang ke enam belas) memutuskan 

dengan kesaksian fasiq hal 232 dan yang sesudahnya. Cet. Maktabah Al Madaniy - Jeddah. 
2
 Dari I’lamul Muwaqqi’in 4/168 
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penerimaan, karena dalil-dalil syar’iy bagi kami adalah segalanya dan kami tergolong orang 

yang paling bahagia dengannya dan dengan mengikutinya. 

Adapun penilaian jijik menurut akal saja adalah tidak cukup (Karena Al Iman dan Al 

Kufru adalah tergolong hukum-hukum yang tsabit dengan risalah dan dengan dalil-dalil 

syar’iy bisa dibedakan antara orang mu’min dengan orang kafir tidak dengan sekedar dalil-

dalil aqliy)1 

Al Qadli ‘Iyadl berkata dalam Asy Syifa dalam fashl (Penjelasan apa yang 

merupakan kekufuran dari ucapan-ucapan)... (Ketahuilah bahwa tahqiq pasal ini dan 

pembuka kesamaran di dalamnya, sumbernya adalah syari’at dan tidak ada kesempatan 

bagi akal di dalamnya ...) 2/282 

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Al Kufru adalah hukum syar’iy yang 

diambil dari shahibusysyari’ah, sedangkan akal terkadang diketahui dengannya kebenaran 

suatu ucapan dan kekeliruannya. Dan tidak setiap yang keliru menurut akal ia adalah 

kekafiran menurut syari’at, sebagaimana tidak setiap yang benar menurut akal ia itu wajib 

diketahui dalam syari’at) Dar’u Ta’arudlil ‘Aqli wan Naqli 1/242. 

Ibnu Asy Syath Al Isybiliy (723 H): (Keberadaan suatu hal merupakan kekafiran, 

suatu apa saja, bukanlah tergolong hal-hal ‘aqliy, namun ia tergolong hal-hal yang 

berlandaskan syari’at, sehingga bila syar’i mengatakan tentang suatu hal adalah kekafiran, 

maka ia memanglah seperti itu, sama saja baik ucapan itu insya’ ataupun ikhbar). Tahdzibul 

Furuq (4/158-159) 

Ibnul Qayyim berkata dalam Nuniyyah-nya: 

Kekafiran itu adalah hak Allah kemudian Rasul-Nya 

Dengan nash ia tsabit bukan dengan ucapan si fulan 

Siapa orang yang telah dikafirkan Rabbul ‘aalamiin dan hamba-Nya 

Maka dia itulah orang yang telah kafir 

Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnul Wazir (840 H) berkata: (Sesungguhnya takfir 

adalah sam’iy murni yang tidak ada campur tangan akal di dalamnya, dan sesungguhnya 

dalil yang menunjukkan terhadap kekafiran adalah tidak terbukti, kecuali sam’iy lagi qath’iy 

dan tidak ada perselisihan di dalam hal itu). Dengan ikhtishar dari Al ‘Awashim Wal 

Qawashim 4/178-179. 

Dan engkau telah mengetahui sikap tawaqquf Al Faruq pada status kaum murtaddin 

dan hukum memeranginya, karena syubhat pengucapan mereka akan laa ilaaha illallaah, 

sehingga Ash Shiddiq mendebatnya, menyingkap syubhat itu dan menjelaskan Al Haq 

kepadanya, serta beliau tidak mengkafirkannya karena sebab kekeliruannya itu, di sisi lain 

Ash Shiddiq tidak sungkan-sungkan dan mana mungkin beliau sungkan mengkafirkan 

orang yang dihantarkan oleh syubhat itu atau syubhat-syubhat yang lainnya pada sutu 

sebab dari sebab-sebab kekafiran dan riddah, seperti nushrah Musailamah Al Kadzdzab atau 

penolakan terhadap sebagian ajaran-ajaran Islam. Di antara orang-orang yang diperangi 

Abu Bakar Ash Shiddiq dari kalangan murtaddin ada kaum yang menolak bayar zakat 

seraya berhujjah dengan syubhat yang mereka jadikan dalil akannya dengan nash syar’iy, di 

mana mereka berdalih dengan firman Allah ta’ala:  

                                                 
1
 Asal ungkapan adalah milik Syaikhul Islam dari Majmu Al Fatawa Cet. Dar Ibnu Hazm 3/204 
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“Ambillah dari sebagian harta-harta mereka sebagai shadaqah yang mana kamu menyucikan muka 

dan membersihkannya dengan shadaqah itu dan do’akanlah mereka karena sesungguhnya do’a kamu 

itu ketenangan bagi mereka”. (At Taubah: 103). 

(Jadi menurut mereka) shadaqah itu hanya wajib diberikan kepada orang yang 

mendo’akan mereka dan do’anya kesenangan bagi mereka, yaitu Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, sedangkan beliau sudah meninggal, sehingga tidak ada kewajiban membayar 

shadaqah kepada selainnya. 

Dan mereka itulah yang statusnya isykal atas umat sampai Abu Bakar menjelaskan 

dan menghilangkan isykal darinya. Dan sudah maklum bahwa Umar tidak memiliki isykal 

tentang status pengikut Musailamah, Al Aswad atau Sajah, karena kejelasan status mereka. 

Perhatikan selalu hal ini karena kaum murtaddin saat itu ada tiga macam.1 

Namun demikian syubhat ini tidak manfaat bagi mereka atau layak menjadi ‘udzur 

buat mereka di sisi Ash Shiddiq karena kejelasan dan terangnya status kefardluan zakat, dan 

karena suatu takwil atau syubhat bila mengahantarkan kepada kekafiran yang nyata atau 

pada penolakan terhadap syari’at dan berlindung dengan kelompok dan kekuatan, maka 

sesungguhnya ia tidak menghalangi dari takfir atau qital. Dan begitu juga orang yang 

syubhatnya menghantarkan dia pada sikap nushratul murtaddin dari kalangan budak 

Undang-Undang atas kaum muwahhidin, atau pada sikap membela Undang-Undang 

mereka dan berlindung dengannya dari syari’at, atau pada sikap pelegalan aturan yang kafir 

atau pembolehan penerapan Undang-Undang kafir atau menyatakan setia kepadanya atau 

paham Irja-nya menghantarkan dia pada sikap ikut serta dalam pembuatan hukum yang 

tidak Allah izinkan, atau membantu untuk menerapkan UU kafir, maka orang ini dengan 

paham Jahmiyyah dan irja-nya serta dengan syubhatnya telah menerobos sebab-sebab yang 

nyata dari sebab-sebab kekafiran, dan dengan sebab-sebab yang nyata inilah kami 

mengkafirkan dia. 

Berbeda halnya dengan orang yang penyelisihan dan mujadalah-nya hanya berhenti 

pada sekedar nama dan lafadl, terus dia tidak mengkafirkan para thaghut atau ansharnya 

karena syubuhat-syubuhat yang ada pada dia karena kelemahan pemahamannya terhadap 

nushush syari’at, atau karena mawani’ yang dia duga keberadaannya, atau karena kesamaran 

sebagian nushush atasnya... tanpa hal itu menghantarkan dia pada pelanggaran suatu dari 

sebab-sebab kekafiran yang telah disebutkan atau yang lainnya, maka tidak halal 

mengkafirkan dengan hal itu saja, dan tidak dengan lawazim-nya yang disebutkan oleh 

sebagian orang selama ia tidak iltizam dengannya. 

Kami juga tidak berdusta atas nama mereka atau menisbatkan kepada mereka suatu 

yang tidak mereka katakan atau yang mereka anut, walaupun mereka itu memfitnah kami, 

berdusta atas nama kami dan menisbatkan kepada kami apa yang tidak pernah kami 

katakan, dan mereka menyebarkan dan mengada-ada, apalagi (buat apa) kami 

mengkafirkan mereka karena sekedar sikap aniaya mereka, dusta mereka, kezhaliman 

mereka dan melampui batas mereka terhadap kami. Ini semuanya termasuk dosa dan 

                                                 
1
 Lihat Al I’thisam karya Asy Syathibiy 2/385 dan lihat Fathul Bari (Kitab Istitabarul Murtadin...) (Bab membunuh orang yang enggan 

menerima Al Faraidl) 
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permusuhan yang akan mereka dapatkan di lembaran-lembaran mereka dan mereka akan 

ditanya tentangnya di hadapan Allah, namun ia saja bukan tergolong asbabuttakfir sehingga 

mereka dikafirkan dengannya. 

Apa engkau tidak melihat wahai saudara setauhid setelah ini bahwa rincian kami itu 

sejalan dengan al ushul dan tidak menjijikan? 

Disebutkan dari Al Imam Asy Syafi’iy bahwa beliau berkata: (Ahlul bid’ah bila 

engkau menyelisihnya, dia berkata: kamu telah kafir dan adapun orang Sunni, maka bila 

engkau menyelisihinya, dia berkata: kamu telah keliru). 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam bantahannya terhadap Ibnul Bakriy: 

(Oleh sebab itu adalah Ahlul ‘Ilmi was Sunnah tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi 

mereka, meskipun si mukhalif itu mengkafirkan mereka, karena al kufru adalah hukum 

syar’iy, maka orang tidak bisa memberi sanksi dengan hal serupa, seperti orang yang 

berdusta atas nama kamu dan menzinai istrinya, karena zina dan dusta adalah haram karena 

hak Allah ta’ala dan begitu juga takfir adalah hak milik Allah ta’ala sehingga tidak boleh 

mengkafirkan kecuali orang yang dikafirkan Allah dan Rasul-Nya) Hal 257. 

Dan disebutkan juga bahwa (di antara ahlul bid’ah adalah satu sama lain saling 

mengkafirkan dan di antara sifat terpuji ahlul ‘ilmi bahwa mereka itu menyalahkan dan 

tidak mengkafirkan)1 

Dan berkata dalam Minhajus Sunah 5/158: (Dan Khawarij mengkafirkan Ahlul 

Jama’ah. Dan begitu juga mayoritas Mu’tazilah mengkafirkan orang yang menyelisihi 

mereka.2 Dan begitu juga mayoritas Rafidlah. Dan orang yang tidak mengkafirkan maka dia 

menfasikannya, sedangkan ahlus sunnah itu mengikuti al haq dari Rabb mereka yang 

dibawa Rasul dan mereka tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka di dalamnya, 

akan tetapi mereka itu adalah yang paling tahu akan al haq dan lebih sayang terhadap 

makhluk sebagaimana sifat yang Allah berikan kepada kaum muslimin dengan firman-Nya: 

öΝ çGΖä. u�ö� yz >π ¨Βé& ôMy_Ì�÷z é& Ä¨$̈Ψ=Ï9  

(Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia). (Ali ‘Imran: 110) Abu 

Hurairah berkata: “Kalian adalah sebaik-baiknya manusia untuk manusia”.) 

Ada baiknya saya menutup bahasan ini dengan meminjam ucapan beliau 

rahimahullah yang beliau katakan tentangnya: (Inilah... dan saya selalu lapang dada bagi 

orang yang menyelisihi saya, sesungguhnya ia meskipun melampui batas aturan Allah pada 

saya dengan takfir atau tafsiq atau mengada-ada atau fanatik jahiliyyah, maka saya tidak 

melampui batas aturan Allah padanya, namun saya mengendalikan apa yang saya katakan 

dan apa yang saya lakukan serta saya menimbangnya dengan timbangan keadilan dan saya 

menjadikannya mengikuti Al Kitab yang telah Allah turunkan dan Dia jadikan sebagai 

petunjuk bagi manusia juga sebagai pemutus tentang apa yang mereka perselisihkan di 

dalamnya. Dia ta’ala berfirman:  

                                                 
1
 Ini dan yang sesudahnya dinukil dari Syarh Qashidah Ibnul Qayyim karya Ahmad Ibnu Isa 2/406-407 dan lihat Minhajussunnah An 

Nabawiyyah 5/251. 
2
 Abdul Qahir Al Baghdadi menuturkan dalam Ushuluddin (343) bahwa mayoritas Mu’tazilah mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi 

mereka, bahkan mereka mengkafirkan orang yang ragu akan pengkafiran orang-orang yang meneyelisihi mereka!!! 
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 βÎ*sù ÷Λäôãt“≈ uΖs? ’ Îû & ó x« çνρ –Šã�sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθ ß™§�9 $# uρ  

“Bila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul” (An Nisa: 59) 

Dan itu dikarenakan engkau tidak membalas orang yang maksiat kepada Allah pada 

dirimu dengan seperti sikap engkau taat kepada Allah pada dirinya. 

¨βÎ) ©!$# yì tΒ tÏ%©!$# (#θs) ¨? $# tÏ% ©!$# ¨ρ Νèδ šχθãΖÅ¡ øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪    

“Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang mana mereka 

itu berbuat baik”. (An Nahl: 128) 

Dan firman-Nya: 

βÎ) uρ (#ρ ç�É9 óÁ s? (#θà) −Gs? uρ Ÿω öΝ à2•�ÛØtƒ öΝèδ ß‰ø‹x. $ º↔ø‹x© 3 ¨βÎ) ©!$# $ yϑÎ/ šχθè= yϑ÷ètƒ ÔÝŠÏt èΧ ∩⊇⊄⊃∪     

“Dan bila kamu sabar dan bertaqwa tentulah tipu daya mereka tidak membahayakanmu sedikitpun, 

sesungguhnya Allah Maha Menguasai apa yang mereka kerjakan”. (Ali ‘Imran: 120) Majmu Al 

Fatawa cet. Dar Ibnu Hazm 3/155-156.  

Yaa Allah, bantulah aku atas hal itu, berilah hamba petunjuk dan luruskanlah hambamu... 

Wa ba’du: 

Inilah hal terpenting yang sangat ingin saya ingatkan dan hati-hatikan darinya dalam 

kekeliruan-kekeliruan takfir, dari hal yang telah saya ketahui dan saya saksikan 

keberadaannya di tengah-tegah berbagai kelompok para pemuda di berbagai belahan bumi. 

Dan itu adalah kekeliruan paling masyhur yang saya ketahui dalam takfir dan 

keganjilan-keganjilannya. 

Telah sengaja saya mengkhususkan pembicaraan tentang kekeliruan-kekeliruan yang 

padahal mungkin dicantumkan dalam kekeliruan lain yang telah saya utarakan dalam pasal 

itu sendiri, namun karena kekejian kekeliruan-kekeliruan itu, kemasyhuran dan banyaknya 

tersebar, maka saya memandang pentingnya mengkhususkan bahasan tentang ini sebagai 

bentuk tambahan dalam tafshil dan bayan. 

Demikianlah, saya telah berupaya maksimal dalam ketulusan akan dakwah ini dan 

para pemeluknya serta dalam tahdzir kaum mufarrithin dan tanbih kaum mufrithin sebagai 

bentuk ketulusan kepada Allah subhanah, kepada dien-Nya, Kitab-Nya, sunnah Nabi-Nya 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dan umum kaum muslimin. 

Bila saya menepati kebenaran, maka itu dari Allah saja dan milik-Nyalah karunia 

dan keutamaan, pujian dan syukur, dan saya memohon keikhlasan dalam hal itu dan 

penerimaan. Dan bila saya keliru, maka itu dari diri saya dan saya tidak membebaskan diri 

saya (dari dosa), karena saya tidak ma’shum. Maka saya memohon ampun kepada Allah 

dari ketergelinciran, serta saya meminta kepada Dia agar tidak menghalangi saya di 

dalamnya dari pahala orang-orang yang ijtihad. Juga semoga Dia Subhanahu Wa Ta’ala 

memberi saya petunjuk terhadap apa yang diperselisihkan di dalamnya berupa al haq 

dengan izin-Nya... Sesungguhnya Dia memberi petunjuk orang yang Dia kehendaki kepada 

jalan yang lurus. 

***** 
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Pasal Keempat 

Sekilas Keadaan Khawarij Dan Bara’ah Kami Dari ‘Aqidah 

Dan Manhaj Mereka 

 

 

(1) Kemunculan Khawarij Dan Keyakinan-Keyakinan Serta Kelompok-Kelompok 

Mereka Yang Paling Masyhur 

Khawarij adalah jamak dari kharijah yaitu: thaifah (kelompok), mereka adalah kaum 

mubtadi’un yang sesat, mereka dinamakan demikian karena khuruj (keluar) mereka dari ad 

dien al haq dan karena khuruj mereka dari sikap taat kepada pemimpin kaum muslimin 

serta karena sikap khuruj mereka terhadap kaum muslimin pilihan. 

Dan asal mula kemunculan bid’ah mereka adalah di masa khilafah Ali Ibnu Abi 

Thalib radliyallahu ‘anhu. 

Adapun akarnya, maka ia ada semenjak jaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Al 

Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Sa’id radliyallahu ‘anhu berkata:  

  :فقال.  يا رسول اهللاعدل   :بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم يقسم، جاء عبد اهللا بن ذي اخلويصرة التميمي فقال
دعه، فإن له أصحابًا حيقر (  :قال. دعين أضرب عنقه  :ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل ؟  قال عمر بن اخلطاب

  :احلديث إىل قوله.. ) أحدكم صالته مع صالته وصيامه مع صيامه، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية
 ). خيرجون على حني فرقة من الناس آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي املرأة،(

“Tatkala Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan pembagian, tiba-tiba datang Abdullah Ibnu 

Dzil Khuwaishirah At Tamimiy, terus ia berkata: “Wahai Rasulullah berlaku adillah,” maka beliau 

berkata: “Kasihan kamu, dan siapa yang berlaku adil bila saya tidak adil?” Umar Ibnul Khaththab 

berkata: “Biarkan saya penggal lehernya,” Beliau berkata: “Biarkan dia, karena dia itu memiliki 

teman-teman yang mana seorang dari kalian menganggap remeh shalatnya dibandingkan shalat dia 

dan (menganggap remeh) shaumnya dibandingkan shaum dia, mereka itu keluar dari dien ini 

sebagaimana panah menembus keluar dari sasarannya…” hingga sabdanya: “Tanda mereka seorang 

laki-laki yang salah satu tangannya seperti puting payudara wanita, mereka keluar saat terjadi 

perpecahan di antara manusia.” 

Hadits ini menuturkan bahwa akar firqah ini dan dorongan-dorongan kejiwaannya 

telah ada semenjak zaman Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam, dan adapun permulaan 

kemunculan dan keluarnya adalah pada masa perpecahan dan peperangan yang terjadi 

antara Ali dengan para seterunya, yaitu bahwa itu terjadi dari imbas tragedi Al Jamal dan 

Shiffin dan perhelatan-perhelatan yang terjadi di antara kaum muslimin setelah 

terbunuhnya Utsman radliyallahu ‘anhu, dan sungguh benar Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa 

sallam saat bersabda:  

 )خيرجون على حني فرقة من الناس(
“Mereka keluar saat terjadi perpecahan di antara manusia”  
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Karena sejarah menghikayatkan dan mengkisahkan kepada kita apa yang dikabarkan Nabi 

shalallaahu ‘alaihi wa sallam secara detail. 

(Dan asal itu bahwa sebagian Ahlul Iraq mengingkari perlakuan sebagian kerabat 

Utsman, maka mereka dengan hal itu mencela Utsman, dan dikatakan kepada mereka itu 

‘Al Qurra’ karena sangat rajinnya mereka membaca Al Qur’an dan ibadah, namun mereka 

itu mentakwil Al Qur’an dengan makna yang bukan dimaksud3/217 darinya, mereka 

bersikeras dengan pendapatnya, dan berlebih-lebihan dalam sikap zuhud dan khusyu’ serta 

yang lainnya). Fathul Bari (Kitab Istitabatil Murtaddin…) (Bab Qatlil Khawarij Wal Mulhidin…). 

Tatkala Utsman radliyallahu ‘anhu terbunuh, mereka berperang di barisan Ali dan 

mereka meyakini kepemimpinannya. Mereka berperang bersamanya melawan Ahlul Jamal 

yang dipimpin oleh Thalhah dan Az Zubair radliyallahu ‘anhuma, sedang bersama mereka 

ada A’isyah ummul mu’minin radliyallahu ‘anha, mereka keluar menuntut para pembunuh 

Utsman, maka Ali menang dalam peperangan, dan Thalhah terbunuh di dalamnya, dan Az 

Zubair pun terbunuh setelah pulang darinya. Para Al Qurra itu meyakini kekafiran Utsman 

dan para pengikutnya serta kekafiran Ahlul Jamal. 

Kemudian giliran Mu’awiyah –sedang ia adalah gubernur Syam saat itu– menuntut 

darah Utsman juga, dan ia mengirim surat kepada Ali untuk menyerahkan para pembunuh 

Utsman kepadanya terus ia mau membai’atnya setelah itu, sedangkan Ali berkata: “Masuklah 

ke dalam apa yang manusia telah masuk di dalamnya, kemudian ajukan mereka kepada saya tentu 

saya putuskan pada mereka dengan al haq,” tatkala itu berlangsung lama maka Ali keluar 

bersama Ahlul Iraq yang disertai Al Qurra itu untuk memerangi Ahlusy Syam, maka 

Mu’awiyah juga keluar dengan penduduk Syam untuk memerangi Ali, terus keduanya 

bertemu di Shiffin, maka perang di antara kedua pihak berlangsung berbulan-bulan, hampir 

saja Ahlusy Syam menuai kekalahan, maka mereka mengangkat mushhaf-mushhaf di atas 

tombak seraya berseru “Kami mengajak kalian kepada Kitabullah Ta’ala” sedangkan Ali ingin 

melanjutkan perang, maka sejumlah besar dari pasukan Ali –terutama Al Qurra– 

meninggalkan perang dengan sebab itu dalam rangka tadayyun (meyakini itu bagian dari 

dien), dan mereka menekan Ali agar menerima tahkim, serta berdalil dengan firman-Nya 

Ta’ala: 

óΟs9 r& t�s? ’ n< Î) šÏ%©!$# (#θè?ρ é& $ Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈tGÅ6ø9 $# tβöθtãô‰ãƒ 4’ n<Î) É=≈tFÅ2 «!$# zΝ ä3 ósuŠÏ9 óΟßγ oΨ÷�t/ ¢Ο èO 4’ ¯<uθtGtƒ ×,ƒÌ�sù óΟßγ ÷ΨÏiΒ Νèδ uρ 

tβθàÊÌ�÷è•Β  

“Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Al Kitab (Taurat), 

mereka diseru kepada Kitab Allah supaya Kitab itu menetapkan hukum di antara mereka; Kemudian 

sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran).” (Ali ‘Imran: 23) 

Dan mereka berkata: “Mereka mengajak kita kepada Kitabullah sedangkan kamu mengajak kita 

kepada pedang”. 

Maka ia berkata kepada mereka: “Saya lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam Kitabullah”.1 

Dan ia berkata: “Sesungguhnya saya hanya memerangi mereka supaya mereka tunduk kepada 

                                                 
1
 Al Milal Wan Nihal karya Asy Syahrastaniy hal: 114 
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hukum Al Kitab, karena sesungguhnya mereka telah maksiat kepada Allah dalam apa yang Dia 

perintahkan mereka dengannya, mereka tinggalkan janji-Nya dan mereka campakkan Kitab-Nya…” 

Maka sekelompok dari Al Qurra itu berkata: “Hai Ali penuhi panggilan Kitabullah bila kamu 

diajak kepadanya, dan kalau tidak maka kami serahkan kamu seluruhnya kepada mereka, atau kami 

lakukan kepadamu apa yang telah kami lakukan kepada Ibnu ‘Affan, sesungguhnya ia kami paksa 

untuk mengamalkan Kitabullah, maka kami membunuhnya, demi Allah sungguh kami akan 

melakukannya terhadapmu,” 

Ali berkata: “Maka hapalkanlah dari saya larangan saya terhadap kalian, dan ingatlah selalu ucapan 

kalian terhadap saya” 1 

Terus mereka menyurati Ahlusy Syam tentang hal itu, maka Ahlusy Syam berkata: 

“Utuslah hakam (juri/juru damai) dari kalian dan hakam dari kami, dan hadir bersama mereka 

orang yang tidak ikut terjun perang, kemudian orang yang mereka lihat al haq bersamanya 

maka mereka mentaatinya…) maka Mu’awiyah menunjuk ‘Amr Ibnul ‘Ash, sedang Ali ingin 

mengutus Abdullah Ibnu ‘Abbas, namun ia dilarang Al Qurra, dan mereka berkata: “Kami 

tidak rela kecuali dengan Abu Musa Al ‘Asy’ariy,” seraya mereka mensifatinya bahwa ia 

melarang manusia dari fitnah dan perang, dan Abu Musa ini telah menjauhi fitnah (‘uzlah) 

di sebagian tanah Hijaz, maka mereka menghadirkannya, dan mereka menulis di antara 

kitab: “Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, ini adalah yang telah 

diputuskan oleh Amirul Mu’minin…” maka ‘Amr Ibnul ‘Ash berkata: “Tulis namanya dan nama 

ayahnya, ia itu amir kalian dan bukan amir kami” maka Ali berkata: “Hapus Amirul Mu’minin, 

dan tulis ini adalah yang telah diputuskan oleh Ali Ibnu Abi Thalib…” kemudian mereka menulis 

kitab tahkim dan kedua belah pihak berpisah dengan catatan kedua juru damai dan yang 

menyertainya hadir setelah tenggang waktu yang telah mereka tetapkan di tempat 

pertengahan antara Syam dengan Iraq. Kedua pasukan pulang ke negeri mereka hingga 

terjadi keputusan, kemudian orang-orang mulai mengubur mayat orang-orang yang 

terbunuh, dan Ali melepaskan sejumlah tawanan Ahlusy Syam yang ada padanya, dan 

Muawiyah juga melakukan hal yang sama. 

Abdurrahman Ibnu Ziyad Ibnu An’um berkata dan beliau menyebutkan Ahlu 

Shiffin, beliau berkata: “Mereka itu orang-orang Arab yang satu sama lain saling mengenal 

pada masa jahiliyyah, kemudian mereka berhadap-hadapan di dalam Islam sedang mereka 

disertai hamiyyah (keegoan) dan sunnatul Islam, maka mereka terus bertahan dan malu dari 

lari. Dan mereka itu bila saling menahan diri, maka yang ini masuk ke kamp itu dan yang 

itu masuk ke kamp ini, terus mereka mengeluarkan para korban mereka dan 

menguburkannya. 

Asy Sya’biy berkata: “Mereka itu ahlul jannah, satu sama lain saling berhadapan 

namun tidak seorangpun kabur dari seorang lawannya.”2 

Kemudian awal percikan api pertama yang muncul sesudahnya pemikiran Khawarij 

dan aqidah-aqidah mereka yang berlebih-lebihan adalah bahwa Al Asy’ats Ibnu Qais yang 

mana ia itu tergolong orang yang menyaksikan Tahkim dari pasukan Ali berjalan melewati 

sekumpulan dari Bani Tamim dari kalangan Al Qurra itu, terus ia membacakan kepada 

                                                 
1
 Al Bidayah Wan Nihayah 7/274 

2
 Rujukan yang lalu 7/278, dan maksudnya adalah bahwa mereka meskipun saling berperang, namun mereka tetap menjaga hak Islam di 

antara mereka, tidak seperti Khawarij yang tumbuh dalam fitnah-fitnah itu. 
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mereka kitab Tahkim, maka seorang dari mereka yaitu Urwah Ibnu Jarir bangkit 

menghampirinya dan berkata: “Apakah kalian mengangkat orang untuk memutuskan dalam 

dienullah?” kemudian ia menebaskan pedangnya pada bagian belakang hewan tunggangan 

Al Asy’ats Ibnu Qais, terus ia melontarkan ucapan itu sebagai ucapan yang merupakan 

kunci fitnah Khawarij dan awal kemunculan mereka. 

Ibnu Katsir berkata 7/279: “Dan kalimat ini telah diambil dari orang ini oleh 

kelompok-kelompok dari pengikut Ali dari kalangan Al Qurra, dan mereka berkata: “Tidak 

ada keputusan kecuali milik Allah” kemudian mereka dinamakan Al Muhakkimiyyah”. 

Kemudian orang-orang bubar ke negeri masing-masing dari Shiffin, Muawiyah 

keluar dengan pasukannya menuju Damaskus, dan Ali pulang ke Kufah, kemudian tatkala 

memasukinya seseorang berkata: “Ali telah pergi dan kembali pulang tanpa membawa hasil apa-

apa,” maka Ali radliyallahu ‘anhu berkata: “Orang-orang yang kami tinggalkan sungguh lebih baik 

daripada mereka itu,” beliau maksudkan seterunya dari Ahlusy Syam, kemudian ia 

melontarkan bait syair: 

  أخوك الذي إن أحرجتك ملمـٌة     من الدهر مل يربْح لبثك رامحا
 وليس أخوك بالذي إن  َتشّعبت     عليك أموٌر ظل يلحاك الئمـا

Saudaramu adalah orang yang bila kesulitan zaman mengurungmu 

Ia tetap menaruh kasih sayang terhadapmu 

Dan saudaramu itu bukanlah orang yang bila bercabang-cabang 

Atasmu berbagai urusan ia selalu menggunjingmu seraya mencela 

Kemudian ia berlalu seraya dzikrullah hingga masuk istana keamiran di Kufah. 

Dan beliau tatkala hampir mendekati masuk Kufah, sungguh telah memisahkan diri 

dari pasukannya sekitar 12.000 orang dan mereka singgah di tempat pemimpin mereka saat 

itu Abdullah Ibnul Kuwwa. 

Dan sebab itu adalah bahwa mereka mengingkari terhadap Ali hal-hal yang menurut 

mereka bahwa ia melanggarnya, maka Ali radliyallahu ‘anhu mengutus kepada mereka 

Abdullah Ibnu ‘Abbas, maka ia mendebat mereka sehingga mayoritas mereka rujuk, dan 

sisanya masih bersikukuh, kemudian Ali mendatangi mereka maka beliau menang atas 

mereka dengan hujjah. Maka Ibnul Kuwwa dan sekelompok yang bersamanya yang 

mentaati Ali meminta jaminan keamanan kepadanya, dan mereka masuk Kufah 

bersamanya, sedangkan sisanya memblok ke Nahrawan. Kemudian orang-orang yang 

masuk Kufah bersama Ali menebarkan isyu bohong bahwa Ali taubat dari hukumah 

(tahkim)1 itu dan oleh sebab itu mereka kembali bersamanya, maka hal itu sampai kepada 

Ali, kemudian beliau khutbah dan mengingkari hal itu, maka mereka bersahutan dari 

pinggir masjid: “Tidak ada keputusan kecuali milik Allah,” 

Maka ia berkata: “Kalimat haq yang dimaksudkan kebathilan dengannya, 

sesungguhnya Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam telah memberi ciri orang-orang, yang 

sesungguhnya saya mengetahui sifat mereka pada mereka itu, mereka mengatakan Al Haq 

                                                 
1
 Yaitu apa yang terjadi berupa tahkim Al Hakamain di Shiffin. 
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dengan lisan-lisan mereka, namun tidak melewati ini, dan ia mengisyaratkan pada 

tenggorokannya…” 1 

Ibnu Jarir Ath-Thabari mengeluarkan dalam Tarikhnya2 dengan isnad shahih dari 

Abu Ruzain berkata: “Dan tatkala terjadi Tahkim dan Ali pulang dari Shiffin, maka mereka 

pulang memisahkan diri darinya, kemudian tatkala sampai ke Nahr maka mereka menetap 

di sana. Ali dengan orang-orang masuk ke Kufah, sedangkan mereka singgah di Harura, 

kemudian Ali menemui mereka, terus ia mengajak bicara mereka sehingga terjadi 

kesepahaman di antara Ali dengan mereka, dan merekapun masuk Kufah. Kemudian 

seorang laki-laki mendatangi Ali seraya berkata: “Sesungguhnya orang-orang telah 

membicarakan bahwa kamu telah rujuk kepada mereka dari kekafiranmu, maka beliau 

menyampaikan ceramah kepada orang-orang setelah shalat dhuhur, beliau sebutkan urusan 

mereka serta mencelanya, maka mereka berloncatan dari pinggir masjid seraya berkata: 

“Tidak ada keputusan kecuali milik Allah,” dan seorang dari mereka menghampirinya seraya 

meletakkan dua jarinya di dua telinganya terus berkata:  
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“Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu: “Sungguh 

jika kamu berbuat syirik tentu hapuslah amalanmu dan kamu sungguh tergolong orang-orang yang 

merugi.” (Az Zumar: 65) 

Maka Ali berkata:  

÷�É9 ô¹$$ sù ¨βÎ) y‰ôãuρ «!$# ?Yym ( Ÿωuρ š�̈Ζ¤� Ï‚tGó¡ o„ tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΨÏ%θãƒ  

“Maka sabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu haq dan sekali-kali janganlah orang-orang yang 

tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkanmu.” (Ar-Rum: 60) 

Al Imam Ahmad mengeluarkan 1/86-87. Al Hakim 2/152-154, dan Al Baihaqiy 

8/179 dari Abdullah Ibnu Syaddad berkata: (Aisyah radliyallahu ‘anha datang, tatkala kami 

duduk di sekitarnya sepulang beliau dari Iraq pada malam-malam Ali radliyallahu ‘anhu 

diperangi, tiba-tiba beliau berkata kepada saya: “Hai Abdullah Ibnu Syaddad, apakah 

engkau mau jujur kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadamu? Beri saya kabar 

tentang mereka yang dibunuh Ali!” Saya berkata: “Apa alasan saya tidak jujur kepada 

engkau,” beliau berkata: “Ceritakan kepada saya tentang kisah mereka.” Saya berkata: 

“Sesungguhnya Ali tatkala melakukan kesepakatan dengan Muawiyah dan setelah 

mengangkat Al Hakamain, maka keluar menentangnya delapan ribu dari para Qurra, terus 

mereka singgah di suatu tempat di pinggiran Kufah yang dinamakan Harura, dan 

sesungguhnya mereka mengingkari terhadap Ali. Mereka berkata: “Kamu telah melepaskan 

diri dari pakaian yang telah Allah pakaikan kepadamu dan telah Dia namakan dirimu 

dengannya, kemudian kamu ambil tindakan dengan menetapkan orang sebagai pemutus 

dalam dien Allah, sedangkan tidak ada putusan kecuali milik Allah. Dan tatkala sampai 

kepada Ali teguran mereka terhadapnya dan mereka meninggalkannya, maka beliau 

memerintahkan orang untuk mengumumkan: “Tidak boleh masuk menemui Amirul Mu’minin 

kecuali orang yang telah menguasai Al Qur’an,” kemudian tatkala rumah telah penuh dengan 

                                                 
1
 Dikeluarkan oleh An Nasai dalam Khashaaish Ali radliyallahu 'anhu hal: 32 dari Abdullah Ibnu Rafi dengan isnad shahih. 

2
 4/54, dan Al Hafidh Ibnu Hajar berkata tentang Abu Ruzain: Benarnya adalah Abu Zurair, yaitu Abdullah Ibnu Zarair, dan ia itu tsiqah yang 

dituduh syi’ah. 
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para ahli baca Al Qur’an, maka beliau meminta dihadirkan mushhaf yang besar terus Ali 

radliyallahu ‘anhu meletakkannya di hadapannya, kemudian beliau serta merta mengusapnya 

dengan tangannya seraya berkata: “Hai Mushhaf ajak bicara manusia!”. Maka orang-orang 

memanggilnya, mereka berkata: “Hai Amirul Mu’minin apa yang engkau tanyakan 

kepadanya, ia hanyalah kertas dan tinta, sedangkan kami berbicara dengan apa yang kami 

riwayatkan darinya, jadi apa yang engkau inginkan?” Beliau berkata: “Teman-teman kalian 

yang khuruj, di antara aku dengan mereka ada Kitabullah, Allah ‘azza wa jalla berfirman 

tentang perempuan dan laki-laki: “Dan bila kalian takut perpecahan di antara keduanya, maka 

utuslah hakam dari keluarganya…” sedangkan umat Muhammad shalallaahu ‘alaihi wa sallam 

lebih agung kehormatannya daripada seorang perempuan dan laki-laki. Dan mereka berang 

kepada saya karena saya mengadakan kesepakatan dengan Muawiyah, dan saya menulis: 

Ali Ibnu Abi Thalib, sedangkan telah datang Suhail Ibnu ‘Amr sedangkan kami bersama 

Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam di Hudaibiyyah tatkala beliau mengadakan perjanjian 

dengan kaumnya Quraisy, terus Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam menulis  , بسم اهللا الرمحن الرحيم 

maka Suhail berkata: Jangan tulis بسم اهللا الرمحن الرحيم   , saya berkata: “Maka bagaimana saya tulis?” 

Dia berkata: tulis بامسك اهللا   , maka Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Tulislah,” 

kemudian beliau berkata: “Tulis: “Dari Muhammad Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam,” 

maka dia berkata: “Seandainya kami mengetahui bahwa kamu ini Rasulullah, tentulah kami 

tidak menyelisihimu,” Maka ia menulis: “Ini adalah yang disepakati Muhammad Ibnu 

Abdillah dengan Quraisy”. Sedangkan Allah berfirman dalam Kitab-Nya: “Sungguh telah ada 

bagi kalian pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan 

hari akhir,” Terus Ali Ibnu Abi Thalib mengirimkan Abdullah Ibnu ‘Abbas kepada mereka, 

maka saya keluar bersamanya hingga kami masuk ke tengah markas mereka, terus Ibnul 

Kuwwa berdiri menyampaikan ceramah kepada manusia, dia berkata: “Hai para pembawa 

Al Qur’an, sesungguhnya ini adalah Abdullah Ibnu ‘Abbas, siapa yang belum mengenalnya, 

maka saya akan memperkenalkan dia dari Kitabullah, ini adalah orang yang telah turun 

tentang dia dan kaumnya firman-Nya: “Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar,” 

maka kembalikanlah dia ke temannya dan jangan sampai kalian mempersilahkan dia 

menjelaskan Kitabullah ‘Azza Wa Jalla,” ia berkata: “Maka para ahli ceramah mereka berdiri 

dan berkata: “Demi Allah, sungguh kami akan mempersilahkan dia menjelaskan Kitabullah, 

kemudian bila dia datang kepada kami dengan kebenaran yang kami ketahui maka kami 

akan mengikutinya, dan apabila ia datang dengan kebathilan, maka kami akan 

membungkamnya dengan kebathilannya dan akan kami kembalikan dia kepada temannya. 

Kemudian mereka membiarkannya menjelaskan Kitabullah tiga hari, sehingga rujuk dari 

mereka empat ribu orang semuanya taubat, maka Ibnul Kuwwa membawa mereka sehingga 

memasukkannya kepada Ali radliyallahu ‘anhu, terus Ali mengutus utusan kepada yang lain, 

ia berkata: “Sungguh masalah kita dan masalah orang-orang adalah seperti yang kita lihat, 

ambillah sikap sesuai kehendak kalian sehingga umat Muhammad shalallaahu ‘alaihi wa 

sallam kembali bersatu, dan diamlah di dalamnya sesuai kehendak kalian, di antara kami 

dan kalian ada jaminan kami akan menjaga kalian dari tombak-tombak kami selama kalian 

tidak membegal dan menumpahkan darah, karena sesungguhnya bila kalian melakukan hal 

itu, maka berarti kami telah umumkan perang terhadap kalian secara pengetahuan kita 

bersama, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat.” Kemudian 

A’isyah radliyallahu ‘anha berkata: “Hai Ibnu Syaddad, sungguh ia telah memerangi 

mereka?” Maka ia berkata: “Demi Allah beliau tidak mengirim pasukan sampai mereka 
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membegal dan menumpahkan banyak darah dan membunuh Ibnu Khabbab dan 

menghalalkan Ahludzdzimmah…) hingga akhir hadits. (Al Hafidh Ibnu Katsir dalam Al 

Bidayah Wan Nihayah 7/281). Isnadnya shahih. 

Orang-orang yang diisyaratkan Ibnu Syaddad tentang pembunuhan Ibnu Khabbab, 

adalah kelompok yang memblok ke Nahrawan dan yang bersikeras dengan pendapatnya 

setelah munadharah Ibnu ‘Abbas dan Ali terhadap mereka, serta rujuknya sebagian mereka 

bersamanya ke Kufah, terus kembali kepada mereka juga sebagian orang yang telah rujuk ke 

Kufah sedikit demi sedikit, dan itu setelah celaan mereka yang lalu terhadap Ali radliyallahu 

‘anhu, serta mereka mengangkat amir atas mereka seorang Arab badui yang suka kencing di 

atas kedua tumitnya yang tidak memiliki nilai shuhbah (menemani Nabi shalallaahu ‘alaihi wa 

sallam) dan tidak pula nilai keterdahuluan dalam Islam, yaitu Abdullah Ibnu Wahb Ar 

Rasibiy. 

Ini setelah mereka mencela keamiran Ali dan yang sebelumnya Utsman!! 

Sungguh dahulu mereka pernah berkata saat dikatakan kepada mereka: Kembalilah 

kalian kepada ketaatan terhadap Amirul Mu’minin! “Bila kalian datang kepada kami dengan 

orang seperti Umar tentu kami melakukannya!!” Maka Ali radliyallahu ‘anhu menyurati 

mereka agar rujuk, namun mereka bersikukuh menolak sampai Ali mau bersaksi atas 

dirinya bahwa ia telah kafir dengan sebab ridla akan tahkim, dan mau taubat dari sikapnya 

mencopot gelar Amirul Mu’minin dari dirinya, mereka berkata: “Bila kamu bukan Amirul 

Mu’minin berarti kamu Amirul Kafirin”. 

Kemudian beliau mengutus utusan lagi kepada mereka, maka mereka bermaksud 

membunuh utusannya, bahkan ada yang mengatakan mereka itu membunuhnya,1 

kemudian mereka sepakat atas suatu manhaj bahwa orang yang tidak meyakini keyakinan 

mereka itu dikafirkan dan dihalalkan darah, harta dan keluarganya!! Kemudian mereka 

pindah pada dunia praktek, mereka membegal orang-orang, membunuh orang yang 

melewati mereka dari kalangan kaum muslimin, dan menjarah ternak-ternaknya. 

Suatu hari Abdullah Ibnu Khabbab Ibnul Art –sedang ia itu gubernur Ali atas 

sebagian wilayah negeri itu–2 dengan disertai budak wanitanya Ummu Walad beliau 

melewati mereka, maka mereka berkata kepadanya: “Sampaikan kepada kami hadits yang 

pernah kamu dengar dari bapakmu dari Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam!” Beliau 

berkata: “Saya mendengar bapak saya berkata: Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda:  

ستكون فتنة القاعد فيها خري من القائم، والقائم خري من املاشي، واملاشي خري من الساعي، فمن استطاع أن (
 )يكون مقتوًال، فال يكونن قاتالً 

“Akan terjadi fitnah, yang duduk di dalamnya lebih baik daripada orang yang berdiri, dan yang 

berdiri lebih baik daripada yang berjalan, sedangkan yang berjalan adalah lebih baik daripada yang 

berlari, siapa yang mampu menjadi orang yang terbunuh, maka jangan sekali-kali menjadi orang yang 

membunuh” 

                                                 
1
 Sebagaimana yang disebutkan Ath Thabari, dan darinya Ibnu Katsir dalam Al Bidayah Wan Nihayah 7/288. 

2
 Fathul Bari (Kitab Istitabatil Murtaddin…) (Bab Qatlil Khawarij Wal Mulhidin). 
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Maka mereka menggiringnya bersama mereka, dan tatkala ia berjalan bersama 

mereka, tiba-tiba sebagian mereka menemui seekor babi milik sebagian Ahludzdzimmah, 

kemudian sebagian mereka memukulnya sehingga kulitnya robek, maka yang lain berkata 

kepadanya: “Kenapa kamu lakukan ini sedangkan ia itu milik dzimmiy? Maka ia pergi 

kepada orang dzimmiy itu meminta kehalalan dan keridlaannya. Dan tatkala ia bersama 

mereka tiba-tiba jatuh sebutir kurma dari sebuah pohon, maka seorang dari mereka 

mengambilnya dan memasukkannya ke mulut dia, terus yang lain berkata kepadanya: 

“Tanpa izin dan tanpa penukaran?” maka orang itu memuntahkannya dari mulutnya.1 

Maka Ibnu Khabbab berkata kepada mereka: “Saya lebih besar hurmah-nya dari 

sebutir kurma itu!!” Maka mereka pun memegangnya terus menyembelihnya, seorang laki-

laki dari mereka yang disebut Masma’ menohoknya dengan pedang dia hingga mati… Dan 

pada penuturan Abul ‘Abbas Al Muharrid dalam Al Kamil 2/135: “Sesungguhnya ia tatkala 

menjumpai mereka ada mushhaf di lehernya, maka mereka berkata: “Sesungguhnya yang di 

leher kamu ini memerintahkan kami untuk membunuhmu,” Beliau berkata: “Apa yang 

dibiarkan hidup oleh Al Qur’an maka biarkanlah hidup, dan apa yang dimatikannya, maka 

matikanlah”. 

Maka mereka membunuhnya, darahnya pun mengalir di atas sungai seperti tali 

sandal ke pinggir lain, mereka membunuh anaknya dan mereka menghampiri 

perempuannya, ia pun berujar: “Saya sedang hamil, apa kalian tidak takut Allah,” maka 

mereka pun menyembelihnya dan membedah perutnya sembari mengeluarkan bayinya. 

 Berita itupun sampai kepada Ali, maka ia keluar dengan tentaranya menuju mereka, 

dan tatkala sudah dekat dari mereka, ia mengirim utusan kepada mereka: “Serahkan 

pembunuh Abdullah Ibnu Khabbab!!” Maka mereka mengirim utusan kepadanya: 

Sesungguhnya kami semua adalah pembunuhnya, dan andai kami bisa menangkapmu kami 

juga bakal bunuh kamu”. Maka Ali pun mendatangi mereka dengan pasukannya, dan 

merekapun menghadangnya dengan segenap kekuatan mereka. Qais Ibnu Sa’ad Ibnu 

‘Ubadah mendekati mereka terus menasehatinya, namun tidak bermanfaat. Begitu juga Abu 

Ayyub Al Anshariy, beliau memaki dan menghardik mereka, namun tidak berarti, 

kemudian giliran Ali radliyallahu ‘anhu menasehati mereka dan menakut-nakuti mereka, 

serta berkata kepada mereka sebelum memulai perang: “Apa dendam kalian terhadap aku?” 

Mereka berkata kepadanya: “Dendam pertama kami kepada kamu adalah kami ikut perang 

di hadapanmu pada perang Al Jamal, kemudian tatkala kami kalahkan Ashhabul Jamal, 

kamu bolehkan bagi kami apa yang kami dapatkan di markas mereka, namun kamu larang 

kami dari menawan para wanita dan anak-anak mereka, bagaimana kamu halalkan harta 

mereka tapi wanita dan anak-anaknya tidak?” Maka Ali berkata: “Saya halalkan bagi kalian 

harta mereka hanya sebagai ganti dari apa yang mereka rampas/jarah dari Baitul Mal kota 

Bashrah sebelum kedatangan saya kepada mereka, sedangkan wanita dan anak-anak 

tidaklah memerangi kita, dan mereka itu dihukumi Islam dengan status Darul Islam, dan 

tidak ada riddah dari Islam yang muncul dari mereka, sedangkan tidak boleh memperbudak 

orang yang tidak kafir, dan setelahnya andaikata saya halalkan para wanita bagi kalian, 

siapa di antara kalian yang mau mengambil Aisyah dalam bagiannya?” Maka orang-orang 

pun malu dari hal ini. Kemudian mereka berkata kepadanya: “Kami dendam kepadamu 

                                                 
1
 Al Bidayah Wan Nihayah 7/288, dan dalam penuturan Ibnu Abi Syaibah, bahwa mereka berkata kepadanya: “Kurma seorang mu’ahid, 

dengan alasan apa kamu menghalalkannya??” 
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karena sebab penghapusan Amir Al Mu’minin pada namamu dalam surat perdamaian 

antaramu dengan Muawiyah, tatkala Muawiyah menentangmu dalam hal itu”. Ali berkata: 

“Saya melakukan apa yang telah dilakukan sepertinya oleh Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa 

sallam pada hari Hudaibiyah…” (hingga ucapan mereka): “Kenapa kamu serahkan putusan 

kepada Al Hakamain dalam hak yang padahal ia adalah milikmu?” Maka Ali menjawab: 

“Saya mendapatkan Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam telah menyerahkan putusan 

kepada Sa’ad Ibnu Mu’adz tentang Bani Quraidhah, dan seandainya beliau mau tentu tidak 

melakukannya, dan saya juga mengangkat hakam…” dan beliau ingatkan mereka bahwa 

merekalah yang dulu mengajaknya kepada hal itu serta beliau justru yang telah melarang 

mereka dari hal itu, namun mereka tidak menerima, kemudian merekalah sekarang 

mengkafirkannya dengan hal itu!! Kemudian ia berkata: “Apakah pada kalian masih ada hal 

lain selain ini?” maka mereka diam, dan mayoritas mereka berkata: “Dia benar, demi Allah”. 

Dan mereka berkata: “Taubat”. Dan delapan ribu dari mereka meminta jaminan keamanan 

kepadanya, sedangkan yang empat ribu tetap memerangi Ali bersama Abdullah Ibnu Wahb 

Ar Rasibiy dan Hurqush Ibnu Zuhair. 

Ali memerintahkan Abu Ayyub Al Anshariy untuk mengangkat panji jaminan aman 

buat Khawarij sebelum perang, dan mengatakan kepada mereka: “Siapa yang datang ke 

panji ini maka ia aman, serta siapa yang pulang ke Kufah dan Madain maka ia aman, 

sesungguhnya kami tidak butuh dari kalian kecuali kepada orang yang telah membunuh 

ikhwan kami”. 

Maka banyak kelompok dari mereka pergi, sehingga tidak tersisa dari mereka 

kecuali seribu orang, dan Ali pun berkata kepada orang-orangnya: “Tahan diri dari mereka 

sampai mereka yang memulai (menyerang) kalian,” maka majulah Khawarij seraya 

bersahutan: “(Tidak ada putusan kecuali milik Allah… ayo maju... ayo maju ke surga…)”. 

Maka Ali radliyallahu ‘anhu berkata: “Perangi mereka, demi Dzat Yang jiwaku ada di 

Tangan-Nya tidak terbunuh sepuluh dari kita, maka tidak selamat sepuluh dari mereka. Dan 

terbunuh sembilan orang saat itu dari pasukan Ali,1 sedang Hurqush Ibnu Zuhair 

menampakkan ketegarannya di hadapan Ali seraya berkata: “Hai Ibnu Abi Thalib kami 

tidak menginginkan dengan memerangi kamu ini kecuali Wajah Allah dan negeri akhirat,” 

maka Ali berkata kepadanya: “Justru perumpamaan kalian adalah seperti apa yang 

difirmankan Allah ‘azza wa jalla:  

ö≅ è% ö≅ yδ Λälã⁄Îm7t⊥ çΡ tÎ�y£÷zF{ $$ Î/ ¸ξ≈uΗùår& tÏ%©!$# ¨≅ |Ê öΝ åκß� ÷èy™ ’Îû Íο4θuŠpt ø:$# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθç7|¡ øt s† öΝ åκ̈Ξ r& tβθãΖÅ¡ øt ä† $ ·è÷Ψß¹   

“Katakanlah: “Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi 

perbuatannya?” Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, 

sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.” (Al Kahfi: 103-104). 

Di antaranya kamu demi Tuhan Ka’bah, kemudian ia melakukan penyerangan 

kepadanya dengan teman-temannya. Dan Abdullah Ibnu Wahb pun terbunuh dalam perang 

tanding dan Dzu Atstsadyah tersungkur dari kudanya, sehingga Khawarij terbunuh saat itu 

dan tidak ada yang lolos dari mereka kecuali sembilan orang. 

                                                 
1
 Dan pada riwayat Muslim dari riwayat Zaid Ibnu Wahb Al Juhanniy, dan ia berada pada pasukan Ali, berkata: “Tidak terbunuh dari 

pasukan saat itu kecuali dua orang.” 
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Dan Ali berkata kepada para sahabatnya saat itu: “Cari Dzatstsadyah,” kemudian 

mereka menemukannya di bawah daliyah dan mereka melihat di bawah tangannya dekat 

ketiak seperti payudara wanita, maka Ali berkata: “Maha benar Allah dan benar Rasul-

Nya,”1 dan dalam hadits Dzil Khuwaishirah yang lalu dalam penuturan Khawarij, 

Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Tanda mereka adalah seorang laki-laki yang salah 

satu tangannya seperti payudara wanita,” atau berkata: “Seperti sepotong daging yang bergerak 

lenyap dan muncul, mereka keluar saat terjadi perpecahan di antara manusia,” Abu Sa’id: “Saya 

bersaksi bahwa saya mendengar dari Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam, dan saya bersaksi 

bahwa Ali telah membunuhi mereka sedangkan saya bersama beliau, didatangkan laki-laki 

sesuai sifat yang dijelaskan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam”. 

• Ini adalah khulashah kisah awal firqah yang muncul dari Khawarij, yaitu Al 

Muhakkimah. 

Dan keyakinan mereka adalah: Mengkafirkan Ali dan Utsman, juga Ashhabul Jamal, 

Muawiyah dan para pendukungnya, Al Hakamain dan orang yang ridla dengan Tahkim, 

dan mengkafirkan setiap yang memiliki dosa dan maksiat. 

Al Bukhari telah meriwayatkan dalam shahihnya di Kitab Istitabatul Murtaddin... (Bab 

Membunuh Khawarij dan Mulhidin setelah Iqamatul Hujjah atas mereka) dari Ali Ibnu Abi 

Thalib radliyallahu ‘anhu berkata: “Bila saya menyampaikan suatu hadits kepada kalian dari 

Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam, demi Allah sungguh saya jatuh dari langit lebih saya 

cintai daripada saya berdusta atas nama beliau. Dan bila saya menyampaikan kepada kalian 

hadits tentang apa yang terjadi antara saya dengan kalian maka sesungguhnya perang itu 

tipu daya, dan saya mendengar Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

سيخرج قوم يف آخر الزمان أحداث األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، ال جياوز إميام (
حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم يوم 

 )..القيامة
“Akan keluar suatu kaum di akhir zaman, masih muda beliau lagi buruk pemikirannya, mereka 

mengatakan dari sebaik-baiknya Qaulul Bariyyah, iman mereka itu tidak melewati kerongkongan 

mereka, keluar dari dien ini seperti panah menembus keluar dari sasarannya, di mana saja kalian 

dapatkan mereka maka bunuhlah mereka, karena dalam membunuh mereka itu terdapat pahala bagi 

orang yang membunuh mereka di hari kiamat”. 

Dan Ali telah membunuhi mereka di Nahrawan di akhir kekhalifahannya tahun tiga 

puluh delapan. 

Kemudian setelah itu mereka sembunyi-sembunyi di sisa kekhalifahan Ali, sampai di 

antara mereka Abdurrahman Ibnu Muljam yang membunuh Ali radliyallahu ‘anhu pada 

shalat shubuh. 

Dan tatkala terjadi perdamaian Al Hasan dengan Muawiyah, maka sekelompok dari 

mereka melakukan revolusi, namun kemudian pasukan Syam menghabisi mereka di tempat 

yang dinamakan Najilah. 

                                                 
1
 Mayoritas yang lalu dari Al Farqu Bainal Firaq dengan ikhtishar. 
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Kemudian mereka terkekang pada masa kegubernuran Ziyad dan anaknya 

Ubaidullah atas Irak sepanjang masa pemerintahan Muawiyah radliyallahu ‘anhu dan 

anaknya Yazid. Ziyad dan anaknya menangkap jama’ah dari mereka, kemudian ia habisi 

mereka antara dibunuh dan dipenjara yang berkepanjangan. 

Dan tatkala Yazid meninggal dunia, dan terjadi perpecahan, serta kekhilafahan 

dijabat oleh Abdullah Ibnu Az Zubair, dan ditaati oleh semua daerah kecuali sebagian 

Ahlusysyam, serta Marwan memberontak kemudian mengklaim sebagai khalifah dan 

menguasai seluruh Syam hingga Mesir. 

Khawarij muncul saat itu di Irak bersama Nafi’ Ibnul Azraq, dan akhirnya dikenal 

dengan nama Azariqah. Dan Khawarij tidak memiliki firqah yang lebih banyak jumlahnya 

dan lebih kuat daripada mereka. Mereka membaiat Ibnul Azraq dan menamakannya Amirul 

Mu’minin. Bergabung dengan mereka Khawarij Oman dan Yamamah, sehingga mereka 

menjadi lebih dari dua puluh ribu, mereka kuasai Ahwaz dan daerah-daerah di belakangnya 

dari negeri Persia dan Kirman, dan mereka menarik kharaj-nya. Terjadi antara mereka 

dengan para gubernur Abdullah Ibnu Az Zubair peperangan yang mana kemenangan di 

dalamnya diraih Azariqah, sehingga Abdullah Ibnu Az Zubair menulis surat kepada 

Muhlah Ibnu Shufrah sedang ia saat itu ada di Khurasan, memerintahkannya untuk 

memerangi mereka, maka Muhlah memeranginya dan mengalahkannya, dan Nafi Ibnu Al 

Azraq mati pada kekalahan itu, dan Azariqah membaiat sesudahnya Ubaidillah Ibnu 

Ma’mun At Tamimiy. Muhlah terus memerangi mereka hingga Ubaidillah ini terbunuh, 

kemudian setelah itu mereka membaiat Qathariy Ibnul Fuja-ah, dan mereka menyebutnya 

Amirul Mu’minin. Dan setelah itu peperangan antara mereka dengan Muhlah sebanding, 

Muhlah dan anak-anaknya serta para pengikutnya teguh memerangi mereka selama 19 

tahun, sebagiannya di kekhalifahan Abdullah Ibnu Az Zubair dan sisanya di masa 

kekhalifahan Abdul Malik Ibnu Marwan dan kegubernuran Al Hajjaj atas Irak. Al Hajjaj 

mengakui Muhlah atas sikap memerangi mereka dan ia mengirim yang lainnya juga untuk 

mengejar-ngejar mereka sampai Allah mensucikan bumi dari mereka. 

B. Dan ajaran Azariqah yang mereka sepakati adalah banyak di antaranya: 

� Pendapat mereka bahwa orang-orang yang menyelisihi mereka dari umat ini 

adalah musyrikin, sedangkan Muhakkimah pertama mengatakan: “Sesungguhnya mereka 

itu kafir musyrik”. 

� Di antaranya ucapan mereka bahwa orang-orang yang duduk tidak hijrah kepada 

mereka dan tidak berperang bersama mereka adalah musyrikin juga meskipun mereka itu 

sepaham dengan mereka, seraya berdalil dengan firman-Nya ta’ala:  

y‰yès%uρ tÏ% ©!$# (#θç/ x‹x. ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ   

“Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, duduk berdiam diri saja.” (At 

Taubah: 90). 

 Dan dengan firman-Nya:  

# sŒÎ) ×,ƒÌ�sù öΝ åκ÷] ÏiΒ tβöθt± øƒ s† }¨$̈Ζ9 $# Ïπ u‹ô± y‚x. «!$#   
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“Tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti 

takutnya kepada Allah,” (Q.S. An Nisa:77).1 

Dan di antaranya bahwa mereka mewajibkan menguji orang yang mendatangi 

markas mereka bila ia mengaku bagian dari mereka: yaitu dengan cara diserahkan 

kepadanya seorang tawanan dari orang-orang yang menyelisihi mereka dan mereka 

memerintahkan untuk membunuhnya, bila ia membunuhnya maka mereka membenarkan ia 

dalam pengakuannya sebagai bagian dari mereka, dan bila tidak membunuhnya maka 

mereka berkata: “Ini munafiq lagi musyrik,” dan mereka membunuhnya. 

� Dan di antaranya mereka menghalalkan membunuh para wanita orang-orang                                                     

yang menyelisihi mereka dan membunuh anak-anak kecil mereka, dan mereka mengklaim 

bahwa athfal (anak-anak kecil) itu musyrikin, serta mereka memastikan bahwa athfal orang-

orang yang menyelisihi mereka itu kekal di neraka. 

Dan mereka mengklaim bahwa negeri orang-orang yang menyelisihi mereka adalah 

negeri kufr, dan boleh di dalamnya membunuh athfal dan para wanita. 

� Dan mereka sepakat atas takfir orang yang melakukan dosa besar dengan bentuk 

kufur yang mengeluarkan dari millah, dan dengannya ia kekal di neraka bersama kuffar, 

dan mereka berdalil dengan kekafiran iblis, mereka berkata: “Iblis tidak melakukan kecuali 

dosa besar dengan penolakannya dari sujud, maka ia kafir walaupun ia mengetahui keesaan 

Allah, begitulah mereka mengklaim padahal sesungguhnya kekafiran Iblis itu adalah kufur 

penolakan dan istikbar (keangkuhan) sebagaimana firman-Nya ta’ala:  

HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î) 4’ n1r& u�y9 õ3 tFó™ $# uρ tβ% x.uρ zÏΒ šÍ�Ï�≈ s3 ø9 $#   

“Kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.” (Al 

Baqarah: 34).  

Dan ia telah menentang atas keputusan dan perintah Allah dengan ucapannya: “saya 

lebih baik daripada dia, Engkau telah ciptakan saya dari api dan telah ciptakan dia dari tanah”. 

Dan mereka menghalalkan pelanggaran amanat yang mana telah Allah perintahkan 

untuk menunaikannya, dan mereka berkata: “Sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi 

kami adalah musyrikin, sehingga kami tidak wajib menyampaikan amanat kepada mereka”. 

Dan mereka mengingkari had rajam bagi pezina dengan anggapan tidak ada dalam 

Al Qur’an. 

Dan mereka tidak menganggap nishab pencurian, sehingga mereka memotong 

tangan pencuri dalam pencurian sedikit dan banyak.2 

Abul Hasan Al Asy’ariy berkata: “Azariqah mengklaim bahwa orang yang muqim di 

darul kufri adalah kafir, tidak ada jalan lain baginya kecuali keluar.”3 

• Kemudian muncul pengikut Najdah Ibnu ‘Amir Al Hanafiy di Yamamah, dan 

dikenal kelompok mereka itu dengan Najdat. Sedangkan sebab kemunculannya adalah 

bahwa Nafi Ibnul Azraq tatkala berlepas diri dari orang-orang yang duduk tidak ikut 

                                                 
1
 Al Milal Wan Nihal karya Asy Syahrastany hal 125. 

2
 Semua ini dinukil dari Al Farqu Bainal Firaq hal 83-84, dan Al Milal Wan Nihal hal 120-122 karya Asy Syahrastany dengan tasharruf. 

3
 Maqalat Al Islamiyyin 1/88. 
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berperang dengannya (Al Qa’adah), padahal mereka itu sefikrah dengannya, dan dia 

menamakan mereka sebagai musyrikin, serta menghalalkan membunuh athfal dan para 

wanita orang-orang yang menyelisihi mereka, maka jama’ah dari para pengikutnya 

meninggalkannya atas dasar itu dan mereka pergi ke Yamamah, kemudian mereka 

disambut oleh Najdah Ibnu ‘Amir dalam pasukan dari kalangan Khawarij yang (asalnya) 

ingin bergabung dengan pasukan Ibnul Azraq, maka mereka mengabarinya dengan ihdats 

(bid’ah) Ibnul Azraq dan mereka mengembalikan pasukan itu ke Yamamah serta di sana 

mereka membai’at Najdah Ibnu ‘Amir. 

Mereka mengkafirkan orang yang mengkafirkan al qa’adah dari mereka dan dari 

hijrah kepada mereka. 

Mereka mengkafirkan orang yang mengatakan keimamahan Nafi (Ibnul Azraq). 

Kemudian setelah beberapa waktu mereka berselisih juga dalam hal-hal yang dahulu 

pernah mereka dendamkan kepada Najdah, sehingga mereka menjadi tiga firqah. 

Di antara kesesatan Najdah di samping yang telah lalu adalah: 

- Bahwa ia menggugurkan had khamr. 

- Dan berpendapat bahwa bila memandang pandangan kecil atau dusta dengan dusta yang 

kecil serta ia berlaku terus-terusan atas hal itu, maka ia musyrik. 

- Dan mengklaim bahwa neraka dimasuki oleh orang yang menyelisihi dia dalam diennya. 

- Dan bahwa orang yang berzina, mencuri dan meminum khamr seraya tidak berterus-

terusan di atasnya, maka dia itu muslim bila tergolong orang-orang yang sejalan dengan 

dia dalam diennya. 

Kemudian ia mengirim sebagian pengikutnya dalam suatu pasukan yang dipimpin 

oleh anaknya, terus mereka menghanimah dan menawan dari penduduk Qathif, kemudian 

mereka memakan dari ghanimah dan menggauli para wanita (tawanan) sebelum 

pembagian. Kemudian tatkala kembali kepadanya dan mengkabarinya, maka ia 

mengingkari hal itu atas mereka, kemudian mereka berkata: “Kami tidak mengetahui bahwa 

hal itu tidak boleh bagi kami,” maka ia pun mengudzur mereka karena kejahilannya. 

Dan ia berpendapat bahwa orang yang membolehkan adzab atas mujtahid yang 

keliru dalam ahkam sebelum tegak hujjah atasnya maka ia kafir.1 

Tatkala ia mendatangkan baru hal-hal ini, maka mayoritas pengikutnya menganggap 

hal-hal itu adalah ihdats dan ibtida’ dalam dien Khawarij, kemudian mereka memintanya 

agar bertaubat, dan berkata kepadanya: “Keluarlah ke mesjid dan taubatlah dari ihdats kamu 

ini,” maka ia lakukan itu. 

Kemudian sekelompok dari mereka menyesal atas permintaan taubatnya itu, dan 

mereka bergabung dengan orang-orang yang mengudzur dia, terus berkata kepadanya: 

“Engkau ini al imam dan memiliki hak ijtihad, dan sebenarnya kami tidak berhak meminta 

engkau bertaubat (yang lalu), maka sekarang taubatlah engkau dari taubatmu (yang lalu)!! 

Dan suruhlah orang-orang yang pernah memintamu bertaubat agar mereka bertaubat, dan 

                                                 
1
 Al Milal Wan Nihal karya Asy Syahrastany hal 123. Dan Najdat ini disebut juga sebagai ‘Adziriyyah, karena mereka mengudzur karena 

kejahilan dalam sebagian ahkam ijtihadiyyah. 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    515 
 

kalau tidak, maka kami pasti tinggalkan kamu,” maka ia pun melakukan itu, sehingga para 

pengikutnya berpecah dan mayoritas mereka mencopotnya, serta akhirnya mereka menjadi 

tiga kelompok sebagaimana yang telah kami katakan, dan ia dibunuh oleh salah satu 

kelompok ini tahun 69 H. 

Firqah-firqah Khawarij ini bercabang-cabang dan menjadi banyak, setiap kali satu 

kelompok berselisih dalam suatu masalah, maka kelompok itu pecah menjadi banyak firqah, 

dan setiap kaum berlepas diri dari selain mereka… dan begitulah seterusnya. 

 Penulis kitab Al Farqu Bainal Firaq menuturkan bahwa mereka mencapai dua puluh 

firqah, dan beliau sebutkan nama-namanya serta beliau jelaskan bahwa sebagiannya 

berpecah menjadi berbagai firqah juga.1 

• Di antaranya Akhnasiyyah: Pengikut seorang yang dikenal dengan Al Akhnas, yaitu 

salah satu dari enam firqah yang pecah dari firqah Tsa’alibiyyah: Pengikut Tsa’labah Ibnu 

Misykan. Di antara bid’ah Akhnasiyyah adalah ucapan mereka: (Wajib tawaqquf dari 

menghukumi semua orang yang ada di Dar Taqiyyah, kecuali orang yang telah kita ketahui 

darinya keimanan maka kita loyal kepadanya atas dasar itu, atau kekafiran maka kita bara’ 

darinya…).2 

• Di antara firqah Khawarij juga adalah Baihasiyyah, mereka dinisbatkan kepada 

Abu Baihas, dan di antara ucapan mereka: “(Bila imam kafir maka rakyatnya kafir)”. Dan 

muncul dari Baihasiyyah ini dua firqah yang dikenal dengan ‘Aufiyyah?, satu firqah berkata: 

“siapa yang kembali dari kami dari negeri hijrahnya dan dari jihad kepada kondisi qu’ud 

(duduk tidak jihad), maka kami bara’ darinya”. Dan satu firqah berkata: “Justru kami tetap 

loyal kepadanya, karena ia kembali kepada hal mubah”. Dan kedua firqah ini berkata: “Bila 

imam telah kafir maka semua rakyatnya kafir juga, baik yang ghaib maupun yang 

menyaksikan.”3 

• Dan di antara kelompok Khawarij adalah Ibadliyyah: Pengikut Abdullah Ibnu 

Ibadl, di antaranya Ibadliyyah Oman. Dan pecah di antara mereka menjadi banyak firqah 

yang semuanya sependapat bahwa orang-orang kafir umat ini, yaitu orang-orang yang 

menyelisihi mereka itu berlepas diri dari syirik dan iman. Jadi mereka itu bukan mu’minin 

dan bukan musyrikin, namun mereka itu kuffar, dan mereka menyelisihi selain mereka dari 

kalangan yang mengkafirkan dengan dosa besar, di mana mereka sepakat bahwa orang 

yang melakukan dosa besar adalah telah kafir dengan bentuk kufur nikmat dan bukan kufur 

millah. Dan mereka membolehkan menikahi orang-orang yang menyelisihi mereka dari 

Ahlul Kiblat. 

Mereka mengatakan bahwa Dar Mukhalifin mereka dari penganut Islam adalah Dar 

tauhid kecuali markas sulthan, maka ia adalah Dar Baghy. Oleh sebab itu para ulama 

menilai mereka sebagai Khawarij yang paling minimal ghuluw-nya dan lebih dekat kepada 

Ahlussunnah. 

                                                 
1
 Hal 72 dst. 

2
 Al Farqu Bainal Firaq hal 101, dan mereka maksudkan dengan Dar Taqiyyah adalah Dar orang-orang yang menyelisihi mereka dari 

kalangan kaum muslimin. 
3
 Rujukan yang lalu hal 109 
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Sikap tasahul mereka yang relatif dibanding sikap ghuluw firqah-firqah Khawarij 

yang lain itu melahirkan firqah-firqah Tawaqquf yang merupakan madzhab pertengahan di 

antara Khawarij… seperti Akhnasiyyah dan yang lainnya. 

• Dan di antara kelompok Khawarij juga adalah Syabibiyyah: Pengikut Syabib Ibnu 

Yazid Asy Syaibaniy, sedangkan madzhabnya adalah madzhab Baihasiyyah1 namun 

kekuasaan dan kekuatannya tidak berkumpul dengan kelompok dari kalangan Khawarij. 

Pada awal mulanya ia keluar dari Maushul, maka Al Hajjaj mengirim kepadanya 

lima panglima, terus ia membunuhnya satu demi satu. Dan keadaannya terus seperti itu 

sampai kekalahan menimpa Al Hajjaj pada dua puluh pasukan dalam waktu dua tahun. 

Terus ia (Syabib) bergerak menuju Kufah, ia memerangi Al Hajjaj dan mengepungnya, dan 

ia menyerang Kufah di malam hari dengan disertai seribu orang Khawarij dan juga disertai 

ibunya Juhaizah dan isterinya Ghazalah2 di tengah dua ratus wanita Khawarij yang 

semuanya menenteng tombak dan membawa pedang. Ia menuju Mesjid Al Jami, dia 

membunuh para penjaganya dan orang-orang yang i’tikaf di dalamnya, terus ia mengangkat 

Ghazalah ke atas mimbar sehingga ia khutbah. Sedangkan Al Hajjaj bertahan di rumahnya 

karena bala tentaranya berpecah-pecah sampai pasukannya berkumpul kepadanya setelah 

shubuh. Syabib shalat bersama para pasukannya di mesjid, dia dalam dua raka’at shubuh 

membaca Al Baqarah dan Ali Imran. 

Kemudian ia berhadapan dengan Al Hajjaj berikut bala tentaranya, dan terjadilah 

pertempuran di pasar Kufah, para pengikut Syabib banyak yang terbunuh dan Syabib 

akhirnya terpaksa mundur dengan pasukannya ke Anbar, namun mereka dikejar pasukan 

Al Hajjaj dan pasukan Al Hajjaj memotong jembatan Dujail yang akan dilalui mereka, 

sedang Syabib ada di atas jembatan itu, sehingga ia dengan kudanya tenggelam dan ia 

mengucapkan: “Itulah ketentuan Al ‘Aziz Al ‘Alim” dan itu tahun 77 H.        

Para pengikutnya di sisi jembatan Dujail yang lain membaiat Ghazalah, dan itu 

dikarenakan Syabibiyyah membolehkan imamah seorang wanita bila mampu mengurusi 

urusan mereka, sedangkan Ghazalah ini memiliki keberanian dan kepiawaian yang sangat 

hebat, di mana Al Hajjaj pernah kabur darinya di sebagian peperangan, sehingga ia dicela 

oleh sebagian penyair dengan ucapannya: 

  أسد علّي وفـي احلروب نعامـة      فتخاء تنفر من صغري الصافر
 هال برزت إىل غزالة يف الوغى        بل كان قلبك يف جناحي طائر
Singa di hadapan saya tapi di medan laga ia burung unta 

Penakut yang lari dari burung kecil 

Kenapa kamu tidak hadapi Ghazalah di pertempuran 

Tapi nyatanya hatimu ada di kedua sayap burung 

Kemudian pasukan Al Hajjaj membunuhnya dan membunuh mayoritas tentaranya 

serta menawan sisanya. 

                                                 
1
 Al Milal Wan Nihal, Asy Syahrastany hal 128. 

2
 Dan dikatakan bahwa Ghazalah adalah ibu Syabib sedang Juhaizah adalah isterinya. 
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Dan masih ada sisa-sisa Khawarij sepanjang Daulah Umawiyyah dan awal Daulah 

‘Abbasiyyah, ini sebagai kelompok-kelompok yang menentang daulah. Adapun sebagai 

keyakinan-keyakinan yang terpencar yang dianut oleh individu-individu, maka saya tidak 

mengira ia telah terputus semenjak ia muncul hingga hari ini. 

Ini adalah global keadaan Khawarij… berbagai golongan dan berbagai kelompok 

dengan ajaran-ajaran yang beraneka ragam, namun yang disepakati di antara mereka di 

antaranya: 

- Pengkafiran Ali, Utsman, Ashhabul Jamal, Al Hakamain, orang yang ridla dengan 

tahkim dan membenarkan al hakamain atau salah satunya, (Dan mereka tidak 

menganggap sah pernikahan kecuali atas dasar itu).1 

- Khuruj terhadap penguasa yang dhalim. 

- Ini adalah pernyataan Abul Hasan Al Asy’ariy dalam Maqalat Al Islamiyyin 1/156 dan 

sebagian mereka menambahkan: 

- Ijma mereka atas takfir para pelaku dosa besar. 

Abdul Qahir Al Baghdadi berkata: “Dan yang benar adalah apa yang dihikayatkan 

guru kami Abul Hasan dari mereka…” 

Dan ia mengingkari ijma Khawarij atas takfir para pelaku dosa besar, dan 

menuturkan bahwa Najdat berkata: “Sesungguhnya pelaku dosa besar dari kalangan 

muwafiqin (orang-orang yang sejalan dengan) mereka adalah kafir nikmat dan bukan kufur 

dien di dalamnya”. Dan suatu kaum dari Khawarij telah berkata: “Sesungguhnya takfir itu 

hanyalah dengan sebab dosa-dosa yang di dalamnya tidak ada ancaman khusus, adapun 

yang ada had di dalamnya atau ada ancaman dalam Al Qur’an maka pelakunya tidak 

dilebihi atas nama yang ada di dalamnya, seperti menamainya: Pezina, Pencuri, dan yang 

serupa itu”. (Al Farqu Bainal Firaq hal 73). 

Saya berkata: “Dan tidak penting bagi kita apa yang mereka ijmakan atas hal itu atau 

tidak mereka ijmakan, akan tetapi itu adalah pendapat jumhur mereka yang paling 

masyhur, jadi ia tergolong ushul mereka. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Dan inti pendapat Khawarij adalah 

bahwa mereka mengkafirkan dengan sebab dosa. Terus mereka meyakini dosa sesuatu yang 

bukan dosa, dan mereka berpendapat hanya mengikuti Al Kitab tidak As Sunnah yang 

menyelisihi dhahir Al Kitab meskipun sunnah itu mutawatir. Mereka mengkafirkan mukhalif 

(orang yang menyelisihi) mereka, dan mereka menghalalkan darinya karena sebab riddah 

dia menurut mereka apa yang tidak mereka halalkan dari kafir ashliy, sebagaimana sabda 

Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam: 

  "يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل األوثان
“Mereka memerangi Ahlul Islam dan membiarkan ahlul autsan,”  

Dan karena itu mereka kafirkan Utsman, Ali dan para pendukungnya, mereka kafirkan Ahlu 

Shiffin dari kedua pihak, serta hal serupa itu berupa pendapat-pendapat yang buruk”. 

Majmu Al Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 3/221. 

                                                 
1
 Lihat Al Milal Wan Nihal, Asy Syahrastany hal 115. 
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C. Tahqiq pendapat tentang macam memerangi Khawarij 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menjelaskan di dalam Ash Sharimul Maslul 

setelah menuturkan hadits Ali yang lalu dari shahih Al Bukhari, di mana di dalamnya ada 

ucapan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam: 

 .. )فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا( 
“Di mana saja kalian menjumpainya maka bunuhlah mereka, karena terdapat pahala dalam 

membunuh mereka…” 

Dan hadits-hadits yang lainnya yang memotivasi untuk membunuh Khawarij, dan 

mensifati mereka bahwa mereka itu seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong 

langit, dan memerintahkan untuk membunuhnya seperti pembunuhan ‘Aad: Bahwa 

memerangi Khawarij yang diperintahkan dalam hadits-hadits ini bukan tergolong jenis 

menghadang orang yang menyerang atau memerangi bughat; beliau berkata: “Karena 

mereka (bughat) itu hanyalah disyari’atkan memeranginya sampai kekuatan mereka hancur 

dan mereka menghentikan diri dari kerusakan dan masuk dalam ketaatan, mereka tidak 

dibunuhi di mana saja mereka dijumpai, tidak pula dibunuhi seperti pembunuhan ‘Aad, 

mereka juga bukan seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit, mereka tidak 

diperintahkan untuk dibunuh, namun di penghujungnya hanya diperintahkan untuk 

diperangi, maka diketahuilah bahwa yang mewajibkan mereka (Khawarij) dibunuh adalah 

sikap muruq (keluar) darinya, sebagaimana itu ditunjukkan oleh sabdanya dalam hadits Ali:  

 "ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرميه، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم
“Mereka muruq dari dien ini sebagaimana panah menembus keluar dari sasarannya, di mana saja 

kalian jumpai mereka maka bunuhlah mereka”. 

Jadi beliau membangun perintah membunuh itu atas sikap muruq mereka, sehingga 

diketahuilah bahwa itu faktor yang mengharuskan untuknya” hingga ucapan beliau: “Dan 

Ali radliyallahu ‘anhu hanyalah tidak membunuhi mereka di awal mereka muncul adalah 

karena belum jelas baginya bahwa mereka itu adalah kelompok yang disifati itu sampai 

mereka menumpahkan darah Ibnu Khabbab dan menjarah ternak orang, sehingga nampak 

pada mereka ucapan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam: 

   "يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان"
“Mereka membunuhi ahlul Islam dan membiarkan ahlul autsan,”  

Maka beliau mengetahui bahwa merekalah al mariqun, dan karena seandainya beliau 

membunuhi mereka sebelum muharabah maka tentulah bisa jadi kabilah-kabilah mereka 

marah dan meninggalkan Ali radliyallahu ‘anhu. Dan kebutuhan beliau terhadap bersikap 

lunak (mudarah) pada pasukannya dan meraih hati mereka adalah seperti keadaan Nabi 

shalallaahu ‘alaihi wa sallam dalam hajat beliau di awal mula terhadap sikap meraih hati kaum 

munafiqin…” hal 183-184. 

Dan di tempat lain beliau jelaskan bahwa qital terhadap mereka adalah tergolong 

jenis orang-orang yang menolak sebagian ajaran Islam, seperti orang-orang yang menolak 

membayar zakat. 
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Beliau berkata dalam Al Fatawa 28/281: “Sesungguhnya qital orang-orang yang 

menolak membayar zakat dan Khawarij serta yang serupa mereka bukanlah seperti qital 

ahlul Jamal dan Shiffin, dan inilah yang ditegaskan dari jumhur ulama mutaqaddimin, serta 

ialah yang mereka tuturkan dalam i’tiqad Ahlus Sunnah wal Jama’ah, dan ia adalah 

madzhab penduduk Madinah seperti Malik dan yang lainnya, serta madzhab para imam 

hadits seperti Ahmad dan yang lainnya…” hingga ucapannya: “Karena Nash dan Ijma telah 

membedakan antara ini dan itu, dan sirah Ali radliyallahu ‘anhu juga membedakan antara ini 

dan itu. Beliau memerangi Khawarij dengan nash Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam dan 

senang dengan hal itu, serta tidak seorang sahabatpun menyelisihinya. Adapun perang di 

hari Shiffin, maka sungguh telah nampak darinya ketidaksukaan dan celaan atasnya. Beliau 

berkata tentang Ahlul Jamal dan yang lainnya: “Ikhwan kita membangkang terhadap kita, 

pedang telah mensucikan mereka,” dan beliau menshalatkan orang-orang yang terbunuh 

dari dua pasukan…” 

Kemudian beliau tuturkan sebagian hadits-hadits tentang Khawarij, sebagiannya 

telah lalu, beliau berkata (282): “Sesungguhnya umat sepakat atas celaan terhadap Khawarij 

dan vonis sesat terhadap mereka. Namun mereka berselisih dalam hal takfir mereka, 

menjadi dua pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik dan Ahmad, dan dalam 

madzhab Asy Syafi’iy -juga- ada pertentangan dalam hal takfir mereka.” 

Oleh sebab itu ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya….  

Salah satunya: Mereka itu bughat. 

Kedua: Mereka itu kuffar seperti murtaddin, boleh membunuh mereka di awal 

tindakan, boleh membunuh tawanannya, mengejar mereka yang lari, dan orang yang 

ditangkap di antara mereka disuruh taubat, kemudian bila taubat (dia diterima) dan bila 

tidak maka dibunuh. 

Sebagaimana madzhab beliau tentang orang-orang yang menolak membayar zakat, 

bila mereka memerangi imam atas penolakan itu, apakah mereka itu dikafirkan disertai 

pengakuan akan kewajiban zakat itu? Ada dua riwayat. 

Dan ini semuanya termasuk hal yang menjelaskan bahwa qital yang dilakukan (Abu 

Bakar) Ash Shiddiq terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat dan qital Ali 

terhadap Khawarij tidaklah seperti qital yaumal Jamal dan Shiffin. Ucapan Ali dan yang 

lainnya tentang Khawarij menuntut bahwa mereka itu bukan kuffar seperti murtaddin dari 

Ashlul Islam, dan inilah yang ditegaskan dari Al Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan 

namun demikian mereka itu hukumnya tidak seperti Ahlul Jamal dan Shiffin, tapi mereka 

itu macam ketiga, dan inilah pendapat yang paling shahih di antara tiga pendapat tentang 

mereka). Majmu Al Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 28/281-283 dan lihat juga 4/276-277. 

D. Pendapat tentang pengkafiran Khawarij 

Para ulama berselisih tentang pengkafiran (ikfar/takfir) Khawarij, dan telah kami 

ketengahkan kepada anda di awal kitab ini ihtijaj sebagian orang yang mengkafirkan mereka 

di antara ulama dengan hadits-hadits yang mengancam orang yang mengkafirkan saudara 

muslimnya dengan kekafiran. 
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Dan telah lalu ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah bahwa ulama telah berselisih 

tentang takfir mereka menjadi dua pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik dan 

Ahmad, dan dalam madzhab Asy Syafi’iy - juga - ada perselisihan tentang takfir mereka. 

Oleh sebab itu tentang mereka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan yang 

lainnya. 

Pertama : Mereka itu bughat. 

Kedua: Mereka itu kuffar seperti murtaddin. 

Namun mayoritas Fuqaha dan Jumhur Ahlussunnah tidak mengkafirkan Khawarij 

karena takwil mereka, bahkan Al Khaththabiy mengklaim ijma atas hal itu, beliau berkata: 

“Ulama kaum muslimin ijma bahwa Khawarij walaupun sesat adalah satu firqah dari firqah-

firqah kaum muslimin, mereka membolehkan nikah dengan mereka dan makan sembelihan 

mereka, serta mereka itu tidak dikafirkan selama memegang ashlul Islam”.1 

Ibnu Baththal berkata: “Jumhur ulama berpendapat bahwa Khawarij itu tidak keluar 

dari jajaran kaum muslimin, berdasarkan sabdanya -yaitu dalam hadits- “yatamaraa fil fauqi” 

karena tamari itu termasuk keraguan, dan bila terjadi keraguan dalam hal itu maka tidak 

dipastikan atas mereka vonis keluar dari Islam, karena orang yang telah tsabit baginya 

ikatan Islam dengan yakin maka tidak keluar darinya kecuali dengan yakin, berkata: “Dan 

Ali telah ditanya tentang ahli Nahrawan, apa mereka telah kafir? Maka beliau menjawab: 

“Dari kekafiran mereka telah lari.”.” Dari Fathul Bari. 

Saya berkata: “Ucapan Ali ini diriwayatkan dari banyak jalan yang satu sama lain 

saling menguatkan, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf 15/332 

dari jalan Ibnu Syihab, ia berkata: “Saya sedang di samping Ali, terus ia ditanya tentang 

Ahlu Nahrawan, apakah mereka musyrikun? Beliau menjawab: “Dari syirik mereka lari”. 

Dikatakan: Kalau begitu mereka apakah munafiqun? Beliau menjawab: “Sesungguhnya 

munafikun itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit”. Dikatakan: “Apa mereka itu?” Beliau 

jawab: “Kaum yang memberontak kepada kami.” 

Dan ini dibawa kepada orang-orang yang ada pada zamannya dari kalangan 

Muhakkimah. Dan semisalnya apa yang dijadikan hujjah oleh para fuqaha untuk tidak takfir 

ahlul ahwa yang di antaranya Khawarij, berupa sikap sahabat dan tabi’in memberikan 

warisan kepada ahli waris Harura dan mengubur mereka di pekuburan kaum muslimin 

serta pemberlakuan Ahkamul Islam atas mereka.2 

Terutama sesungguhnya di antara orang yang datang setelah mereka itu ada orang-

orang yang ghuluw dalam keyakinan mereka yang rusak, di mana mereka mengingkari 

shalat yang lima waktu sebagaimana yang dituturkan Ibnu Hazm, dan mereka berkata: 

“Yang wajib itu shalat di pagi hari dan shalat di sore hari”. Dan di antara mereka ada orang 

yang menambahkan semacam ajaran Majusi kepada ajaran mereka, di mana mereka 

membolehkan nikah dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, dan keponakan 

perempuan. Di antara mereka ada yang mengingkari keberadaan surat Yusuf dari Al 

                                                 
1
 Dari Fathul Bari (Kitab Istitabatil Murtaddin…) (Bab Man taraka qitalal Khawarij). 

2
 Sebagaimana dalam Asy Syifa karya Al Qadli ’Iyadl 2/275 dan telah lalu. 
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Qur’an1, dan mengklaim bahwa orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah adalah mu’min 

di sisi Allah walaupun meyakini kekafiran dengan hatinya. 

Sedangkan yang benar adalah membedakan dan merinci antara pemilik-pemilik 

pendapat ini dengan yang lainnya. 

Dan atas dasar ini, bisa saja orang yang mengkafirkan Khawarij memaksudkan 

dengan hal itu macam orang-orang yang ghuluw ini. 

Ibnu Hazm berkata: “Dan yang paling buruk keadaannya adalah kaum ghulat yang 

tadi disebutkan, dan yang paling dekat dengan pendapat ahlul haq adalah Ibadliyyah.” 

(2) Tinjauan-Tinjauan Bersama Sifat-Sifat Khawarij Dan Orang-Orang Yang Paling 

Serupa Dengan Mereka 

A. Tinjauan Pertama 

Dari ringkasan sejarah dan aqa’id yang lalu nampak sekali ciri-ciri paling menonjol 

pada firqah yang sesat ini, sifat-sifatnya dan perilaku-perilakunya. Di sini saya akan 

mengisyaratkan kepada yang paling pentingnya, sebagai bentuk bara’ah darinya dan tahdzir 

bagi pencari kebenaran dari memiliki sifat darinya sedangkan ia tidak merasa: 

• Di antaranya kelancangan mereka dan sikap ngawur mereka dalam takfir kaum 

muslimin, bahkan takfir manusia pilihan dan pemuka umat ini dari kalangan sahabat dan 

para pengikut mereka dari ahlul qurun al mufadldhalah, dan yang paling terdepan adalah 

Utsman, Ali, Aisyah, Thalhah, Az Zubair, Abu Musa Al Asy’ariy, Amr Ibnul ‘Ash, 

Muawiyyah dan yang lainnya radliyallahu ‘anhum ajma’in. Dan Ibnu Umar telah mensifati 

mereka, bahwa mereka itu (manusia yang paling buruk, mereka mengambil ayat-ayat yang turun 

tentang kuffar terus mereka menjadikannya terhadap al mu’minin).2 

Dan mereka membangun di atas hal itu penghalalan darah, harta dan kemaluan, 

terus mereka membunuh mukhalifin mereka, menghanimah hartanya dan memperbudak 

para wanitanya. Dan telah lalu khabar tentang sikap mereka membunuh Ibnu Khabbab dan 

merobek perut istrinya yang hamil. 

Dan di sisi lain kelancangan yang berlebihan atas kaum muslimin ini, mereka berhias 

diri dengan sikap wara’ yang dingin terhadap kuffar dan musyrikin. Telah lalu bahwa 

mereka padahal membunuh Ibnu Khabbab, namun mereka bersikap wara’ dan sebagian 

mereka menasehati sebagian yang lain tentang sebutir kurma milik (kafir) mu’ahid dan babi 

milik orang kafir dzimmiy, sehingga mereka meminta penghalalan dari pemiliknya. Dan ini 

sebagai pembenaran sifat yang diberikan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam terhadap mereka, 

bahwa mereka itu (membunuhi ahlul Islam dan membiarkan ahlul autsan). 

Al Qurthubi berkata dalam Al Mufhim setelah menuturkan sifat ini: (Dan ini 

semuanya tergolong pengaruh ibadah orang-orang jahil yang dada mereka tidak lapang 

dengan cahaya ilmu dan mereka tidak berpegang pada tali yang kokoh dari ilmu, serta 

                                                 
1
 Ini dan yang sebelumnya dinisbatkan kepada Firqah Maimuniyyah, lihat Al Farqu Bainal Firaq hal 96 dan Al Milal Wan Nihal, Asy 

Syahrastany hal 129. 
2
 Dikeluarkan oleh Al Bukhari secara ta’liq dalam (Bab Qatil Khawarij Wal Mulhidin) dari (Kitab Istitabatil Murtaddin), dan Al Hafidh berkata 

dalam Al Fath: (Dimaushulkan oleh Ath Thabari dalam Musnad Ali dari Takdzibil Atsar, dan sanadnya shahih). 
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cukuplah sesungguhnya tokoh mereka telah menolak perintah Rasulullah shalallaahu ‘alaihi 

wa sallam dan menuduhnya tidak adil, kita memohon keselamatan dari Allah).1 

• Di antara itu adalah sikap keras, tajam, kasar mereka dan kelancangannya 

terhadap kaum muslimin pilihan dengan klaim tauladan muthlaq dan mencari-cari 

kekeliruan dengan buruk sangka dan tanpa cari kejelasan, suatu yang menunjukkan kepada 

kesesatan dan ujub dengan diri, congkak terhadap muslimin, meremehkan mereka dan 

memandang kepada mereka dari atas, karena asal mereka adalah Dzul Khuwaishirah At 

Tamimiy, dia berani dan lancang serta berkata kepada manusia terbaik shalallaahu ‘alaihi wa 

sallam: “Berlaku adillah,” dan dalam satu riwayat: “Saya lihat kamu tidak adil,” dan diriwayat 

lainnya: “Sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah.” 

Sehingga tidak aneh bila setelah ini mereka mengatakan kepada Ali dengan sebab 

sikap setuju beliau atas penulisan namanya dalam Kitab Tahkim tanpa gelar Amirul 

Mu’minin: (Bila kamu bukan Amirul Mu’minin, maka berarti kamu Amirul Kafirin), ini 

padahal merekalah dahulu yang mendesaknya untuk menerima tahkim dan berkata 

kepadanya: (Penuhilah Kitabullah bila kamu diajak kepadanya, dan kalau tidak maka kami 

akan serahkan kamu seluruhnya kepada mereka, atau kami perlakukan kamu seperti apa 

yang telah kami lakukan terhadap Ibnu ‘Affan)!! Maka tepatlah pada mereka sifat-sifat yang 

dilontarkan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam:  

 )قوم أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن
(Kaum yang keras lagi kasar lagi kental lisan-lisan mereka dengan Al Qur’an). Padahal syari’at ini 

menganjurkan keras dan kasar terhadap kuffar mu’anidin, dan mengajak pada sifat lembut 

dan sayang terhadap kaum muslimin, namun Khawarij membalikkan itu. Sungguh Abu 

Ya’la telah meriwayatkan 3/1007 dari Anas secara marfu’: 

  ). إن فيكم قومًا يتعّبدون حتى يعجبوا الناس ويعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية(

(Sesungguhnya di tengah kalian ada orang-orang yang rajin beribadah sehingga mereka membuat 

manusia terkagum dan diri mereka sendiri terkagum dengannya, mereka muruq dari dien ini seperti 

panah menembus keluar dari sasarannya). 

Dan di antara bentuk merasa bangga diri Khawarij dengan diri mereka sendiri dan 

dengan pimpinannya adalah pujian mereka terhadapnya, padahal mereka itu makhluk yang 

paling buruk, yang dalam waktu yang sama mereka mencela, menghina bahkan 

mengkafirkan sahabat pilihan radliyallahu ‘anhum ajma’in. 

Asy Syathibi berkata dalam Al I’tisham 2/268 saat membicarakan tanda-tanda 

ahluzzaigh (orang-orang sesat), dan beliau telah menuturkan Khawarij: (Sesungguhnya 

mereka itu mencela orang yang telah dipuji Allah dan Rasul-Nya serta As Salafush Shalih 

telah sepakat untuk memuji dan menyanjung mereka, dan mereka memuji orang yang mana 

as salafush shalih telah sepakat mencelanya, seperti Abdurrahman Ibnu Muljam pembunuh 

Ali radliyallahu ‘anhu dan mereka membenarkan tindakan dia membunuh Ali serta mereka 

berkata: Sesungguhnya tentangnya turun firman-Nya ta’ala:  

                                                 
1
 Dinukil dari Fathul Bariy (Kitab Istitabatil Murtaddin....) (Bab Man Taraka Qitalal Khawarij). 
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“Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya dalam rangka mencari ridla Allah” (Al 

Baqarah; 207)  

Dan adapun yang sebelumnya yaitu firman-Nya:  

zÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9 $# tΒ y7ç6 Éf÷èãƒ …ã&è!öθs% ’Îû Íο4θuŠysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $#  

“Dan di antara manusia ada orang yang membuat kamu terkagum ucapannya tentang kehidupan 

dunia ini…” (Al Baqarah: 204)  

Maka sungguh ia turun tentang Ali radliyallahu ‘anhu. Sungguh mereka telah dusta -semoga 

Allah binasakan mereka-. Umran Ibnu Hithan1 berkata dalam memuji Ibnu Muljam: 

 يا ضربة من تقي ما أراد ا             إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا
 إنـي ألذكره يومـاً  فأحسبه             أوىف الربيـة عند اهللا  ميزانـا

Oh pukulan dari orang yang bertaqwa yang tidak mengharap dengannya 

Melainkan agar ia sampai kepada keridlaan dari Pemilik Arasy 

Sungguh aku mengingatnya suatu hari maka aku menilainya 

Manusia yang paling penuh timbangannya di sisi Allah. 

Dan sungguh telah dusta ia semoga Allah melaknatnya). Dan semisal itu silahkan lihat bait-

bait syair Abdul Qadir Al Baghdadi dalam bantahan terhadapnya di Kitab Al Farqu Bainal 

Firaq hal: 93. 

• Di antaranya cepatnya mereka melontarkan hukum (vonis) tanpa memahami 

dalil-dalil syar’iy atau tanpa mengerti akan maksud Allah di dalamnya serta sisi-sisi 

penunjukannya yang shahih. Akal mereka itu pemahamannya buruk sebagaimana yang 

dilebelkan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam terhadap mereka “bodoh pemikirannya,”2 maka 

telah menghalangi diri mereka dari mengambil faidah dari penjelasan As Sunnah terhadap 

Al Qur’an sehingga mereka ngawur, satu sama lain saling mengkafirkan dalam beberapa 

masalah serta saling mengajak taubat darinya, kemudian nampak bagi mereka kekeliruan 

mereka, atau mereka pindah kepada pendapat lain, terus mereka saling mengajak taubat 

dari taubat (yang lalu), dan kalau tidak maka mereka menjadi kafir dan begitulah. Itu semua 

karena kelemahan pemahaman mereka dan sikap ngawurnya dalam jalan-jalan Istidlal. 

Al Mubarrid menyebutkan dalam Al Kamil bahwa maula (budak) Bani Hasyim 

datang kepada Nafi Ibnul Azraq, terus ia berkata kepadanya: “Sesungguhnya athfal kaum 

                                                 
1
 ‘Umran Ibnu Hitham As Sadusiy, ia tergolong tokoh Khawarij, oratornya dan penyairnya, mati tahun 84 H. Penyebab ia menganut paham 

Khawarij adalah bahwa ia menikahi sepupunya yang Khawarij, terus ia cenderung kepada pahamnya. Dan ‘Umran ini tergolong perawi yang 

dengan sebabnya Al Bukhari dikritik karena mencantumkannya dalam Ash-Shahih, padahal ia tidak mengeluarkan lewat jalannya dalam 

Ash-Shahih kecuali satu hadits tentang keharaman memakai emas, dan beliau telah mengeluarkannya dalam Al Mutaba’at, dan hadits ini 

padanya memiliki banyak jalan selain jalan ‘Umran. Lihat muqaddimah Fathul Bari, dan di dalamnya bahwa sebagian ulama telah 

mengklaim bahwa beliau mengeluarkan miliknya apa yang dia dapatkan sebelum berpaham Khawarij. Namun demikian Abu Dawud telah 

berkata: “Pada Ahlul Ahwa tidak ada yang lebih shahih haditsnya selain Khawarij,” terus beliau tuturkan ‘Umran dan yang lainnya, dan itu 

dikarenakan mereka memandang dusta sebagai kekafiran. Ibnul Qayyim berkata dalam (Ath Thuruq Al Hukmiyyah) hal (232): (Dan tidak 

ragu bahwa kesaksian orang yang mengkafirkan dengan sebab dosa dan menganggap dusta sebagai dosa adalah lebih utama diterima 

daripada orang yang tidak seperti itu, dan salaf serta khalaf senantiasa menerima kesaksian mereka dan riwayatnya). 
2
 Bagian dari hadits yang diriwayatkan Muslim dari hadits Ali secara marfu’ dalam bab (anjuran untuk membunuh Khawarij). 
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musyrikin itu di neraka, dan sesungguhnya orang yang menyelisihi kami adalah musyrik, 

sehingga darah athfal itu halal bagi kami,” maka Nafi berkata kepadanya: “Kamu telah kafir 

dan kamu telah menyerahkan diri kamu”.1 

Ia berkata kepadanya: “Bila saya tidak mendatangkan hal ini kepadamu dari Kitabullah 

maka bunuhlah saya; Nuh berkata:  

tΑ$ s%uρ ÓyθçΡ Éb> §‘ Ÿω ö‘x‹s? ’n?tã ÇÚö‘ F{$# zÏΒ tÍ�Ï�≈ s3 ø9 $# # ·‘$−ƒ yŠ ∩⊄∉∪   y7̈Ρ Î) βÎ) öΝèδ ö‘ x‹s? (#θh= ÅÒ ãƒ š‚ yŠ$ t6 Ïã Ÿωuρ (# ÿρ à$ Î# tƒ āωÎ) # \�Å_$ sù 

# Y‘$ ¤� Ÿ2 ∩⊄∠∪    

“Nuh berkata: Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu 

tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan 

menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat ma’siat 

lagi sangat kafir”. (Nuh: 26-27). 

Maka Nafi bersaksi bahwa mereka semuanya di neraka, dan ia memandang boleh 

membunuh mereka, serta berkata: “Dar-nya adalah Dar Kufr kecuali orang yang 

menampakkan imannya, dan tidak halal sembelihan mereka, menikahi mereka serta tidak 

saling mewarisi dengan mereka…” 

Perhatikanlah bagaimana mereka menempatkan ucapan Nuh yang menetap -

’alaihissalam- di tengah kaumnya selama 950 tahun, namun demikian mereka itu setiap kali 

Nuh mengajaknya maka mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka, mereka 

menutupkan baju-baju mereka ke kepala mereka dan menyombongkan diri dengan 

secongkak-congkaknya, dan Allah telah mewahyukan kepadanya, “Sesungguhnya tidak akan 

beriman dari kaummu kecuali orang yang telah beriman”; mereka menempatkan ucapan Nuh itu 

pada kaum muslimin dari generasi terbaik dan athfal mereka…!! Karena sekedar muncul di 

sini istidlal yang keliru menurut benak mereka yang mandul tanpa bashirah dan pengkajian 

yang tepat atau pemahaman yang sehat. 

Dan ini pembenaran sabda Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam: 

  يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم

“Mereka membaca Al Qur’an sembari itu tidak melewati kerongkongan mereka,”  

An Nawawi berkata: (Yang dimaksud adalah bahwa mereka tidak memiliki bagian 

di dalamnya kecuali lewatnya pada lisan mereka, tidak sampai ke kerongkongan mereka 

apalagi bisa sampai ke hati mereka, karena yang dituntut adalah memahaminya dan 

mentadabburinya dengan berpengaruhnya di hati). 

• Sikap berlebih-lebihan, ghuluw dan mempersulit diri dalam ahkam syar’iyyah, 

serta mempersempit apa yang telah Allah lapangkan atas kaum muslimin, dan 

memerintahkan mereka dengan hal yang sulit yang padahal Allah telah mengangkatnya 

dari umat ini. Di mana mereka mewajibkan sebagiannya shalat yang tertinggal atas wanita 

yang haidl di masa haidlnya, mereka memotong tangan pencuri dari ketiaknya dan mereka 

                                                 
1
 Perhatikan (Kamu telah kafir) langsung, tanpa ada pendahuluan, seperti (kamu salah), atau (kamu sesat), atau (kamu menyimpang)…!! 

Dan perhatikan ketergesa-gesaan mereka dalam membunuh, menghalalkan darah, dan dalam menetapkan pengaruh-pengaruh hukum 

takfir atasnya dalam ucapan orang lain (Bila saya tidak mendatangkan hal ini kepadamu dari Kitabullah maka bunuhlah saya); dan ia tidak 

mengatakan (Bila saya tidak mendatangkannya kepadamu… maka saya rujuk atau taubat) umpamanya…!! 
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tidak memperhatikan nishab pencurian di mana mereka memotong tangan pada pencurian 

sedikit dan banyak, dan mereka mewajibkan hijrah kepada mereka, sebagian mereka 

mengkafirkan al qa’adah yang tidak memerangi kaum muslimin bersama mereka walaupun 

al qa’adah itu sepaham dengan paham mereka yang rusak itu, sebagian mereka tidak 

mengudzur termasuk wanita dalam meninggalkan hijrah kepada mereka, sungguh mereka 

telah mengkafirkan seorang wanita yang sepaham dengan mereka yang dipaksa oleh 

keluarganya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sepaham dengan mereka, dan 

mereka berkata: “Tidak ada alasan baginya kecuali hijrah kepada mereka, karena orang yang 

muqim di Darul Kufri maka dia itu kafir, tidak ada jalan bagi dia menurut mereka kecuali 

keluar”.1  

Oleh sebab itu kaum muslimin di generasi pertama mengira terhadap setiap orang 

yang mempersulit apa yang telah Allah lapangkan, bahwa ia tergolong bagian mereka, 

sebagaimana meriwayatkan Al Bukhari dan Muslim sedangkan lafadh miliknya dari 

Mu’adzah, ia berkata: saya bertanya kepada Aisyah:  

لست حبرورية   :قلت أحرورية أنت؟  :الصوم وال تقضي الصالة؟  فقالت ما بال احلائض تقضي  :سألت عائشة
 ).كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة   :فقالت. ولكين أسأل

“Apa gerangan wanita haidl mengqadla shaum dan tidak mengqadla shalat? Maka Aisyah 

berkata: Apakah kamu Haruriyyah? Saya berkata: Saya bukan Haruriyyah tapi saya 

bertanya. Maka ia berkata: “Kami mengalami hal itu, maka kami diperintahkan untuk 

mengqadla shaum dan tidak diperintahkan untuk mengqadla shalat”. 

• Dan di antara sifat mereka juga adalah selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat 

dan mereka tidak memahami ayat-ayat muhkamat darinya. 

Ath Thabari telah mengeluarkan dalam Tahdzibul Atsar dengan sanad yang shahih 

sebagaimana yang dikatakan Al Hafidh2 dari Ibnu ‘Abbas, dan disebutkan Khawarij di 

hadapannya, maka beliau berkata: “Mereka itu beriman dengan yang muhkam dan binasa 

pada yang mutasyabihnya”. 

Oleh sebab itu para sahabat Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam bila mereka 

mendapatkan sesuatu dari hal itu pada sebagian orang, maka mereka menduga orang itu 

bagian dari Khawarij, sebagaimana dalam hadits Shabigh Ibnu ‘Isl, dari Abu Utsman An 

Nahdiy, seorang laki-laki dari Bani Yarbu’ atau dari Bani Tamim bertanya kepada Umar 

Ibnul Khaththab radliyallahu ‘anhu tentang Adzdzariyat, Al Mursalat, dan An Nazi’at atau 

tentang sebagiannya, maka Umar berkata: “Coba buka tutup kepalamu,” ternyata ia 

memiliki wafrah,3 maka Umar berkata: “Demi Allah, seandainya saya melihatmu digundul, 

tentu saya pukul kepalamu ini,” kemudian Umar menulis surat kepada Ahlul Bashrah; 

jangan kalian duduk-duduk dengan dia”. Abu Utsman berkata: “Seandainya ia datang 

sedangkan kami seratus orang, tentu kami berpencar,” Syaikhul Islam berkata dalam Ash-

Sharim hal 88: Al Umawiy dan yang lainnya meriwayatkannya dengan isnad shahih. 

                                                 
1
 Lihat Al Maqalat karya Abul Hasan 1/88 

2
 Dari Al Fath (Kitab Istitabatul Murtaddin…) (Bab Man Taraka Qatlal Khawarij…) 

3
 Wafrah: Rambut kepala yang melebihi dua telinga atau yang melebihi anak telinga, kemudian setelah itu Al Jummah kemudian Allummah. 
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Dan begitu juga pandangan Tabi’in dan dugaan mereka, Malik dalam Al Muwaththa 

dan Said Ibnu Manshur meriwayatkan dalam sunannya juga Al Baihaqiy 8/96 dari Rabi’ah 

Ibnu Abi Abdirrahman, saya berkata kepada Sa’id Ibnul Musayyib: “Berapa pada satu jari 

wanita? (yaitu diyatnya),” ia menjawab: “Sepuluh ekor unta,” saya berkata: “pada dua jari?” 

Beliau jawab: “Dua puluh,” saya berkata: “Pada tiga jari?” Beliau jawab: “tiga puluh.” Saya 

bertanya: “Pada empat jari? Ia berkata: “Dua puluh.” Maka saya berkata: “Tatkala besar 

lukanya dan dahsyat musibahnya malah berkurang ‘aqlnya (diyatnya)?!” Said berkata: 

“Apakah orang Irak kamu?” Saya menjawab: “Bukan, tapi ‘alim yang mencari kejelasan atau 

orang jahil yang sedang belajar,” ia berkata: “Ialah sunnah wahai keponakanku”. 

Dan itu dikarenakan (diyat) luka wanita setara dengan (diyat) luka laki-laki sampai 

pada sepertiga diyat, kemudian bila sampai pada sepertiga maka ia kembali pada setengah 

diyat luka laki-laki, karena diyat wanita adalah separuh diyat laki-laki. Dan dalam hal ini 

lihat Kitabuddiyyat dalam Al Mughniy dan kitab fiqh lainnya. 

Tatkala Said melihat sikap bertele-tele si penanya akan hal itu maka ia mengira orang 

itu memprotes sunnah dan mencari hal yang mutasyabih, dan oleh sebab itu beliau 

menanyainya: Apakah orang Irak kamu? Sedangkan Irak saat itu adalah sumber fitnah dan 

markas Khawarij. 

Ini sejenis dengan ucapan Aisyah radliyallahu ‘anha tatkala ditanya oleh Mu’adzah 

tentang sebab wanita haidl tidak mengqadla shalat: “Apakah kamu Haruriyyah?” 

• Sebab Umar radliyallahu ‘anhu berkata kepada Shabigh (seandainya saya 

melihatmu digundul, tentu saya pukul kepalamu) karena di antara sifat mereka yang selalu 

mereka komitmen dengannya juga adalah menggundul botak kepala mereka, sebagaimana 

sifat mereka ini ada dalam hadits-hadits Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam, di antaranya apa 

yang diriwayatkan Ahmad 3/197 dari Anas secara marfu’:  

 )، فإذا رأيتموهم فأنيموهمسيماهم التحليق والتسبيتيكون في أمتي اختالف وفرقة، يخرج منهم قوم يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم ( 

“Akan ada di tengah umatku perselisihan dan perpecahan, dari mereka keluar suatu kaum yang 

membaca Al Qur’an, ia tidak melewati tenggorokan mereka, ciri mereka adalah di gundul (tahliq) dan 

tasbit, bila kamu melihat mereka maka tidurkanlah mereka)”.  

Tasbit adalah menghabisi rambut yang pendek, dan makna yang sama ni’al sabtiyyah: 

Yaitu sandal yang bulu-bulunya dilenyapkan dari kulitnya.1 

• Di antara sifat mereka juga adalah penghiasan kebathilan mereka, pendekatannya 

serta pengkaburannya dengan Al Haq, oleh sebab itu terpedaya oleh mereka dan menjadi 

pengikut mereka kalangan juhhal dan orang-orang yang dangkal pemahamannya yang 

tidak memiliki pandangan yang tajam atau furqan. Tatkala mereka mendesak Ali untuk 

menerima tahkim mereka berdalil dengan firman-Nya ta’ala: “Apakah engkau tidak melihat 

kepada orang-orang yang telah diberi sebagian dari Al Kitab, mereka diajak untuk (merujuk) kepada 

Kitabullah…..” 

Dan setelah tahkim, mereka kafirkan Ali seraya berdalil dengan firman-Nya: 

                                                 
1
 Dan tergolong yang unik adalah bahwa yang ma’ruf dari kami dan dari mayoritas ahlu dakwah tauhid yang penuh berkah -yang sering 

dituduh secara dhalim dan dusta sebagai Khawarij- adalah membiarkan rambut mereka panjang, sehingga sebagian orang jahil mencela 

dan mengkritik kami karena itu. 
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“Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan maka mereka itulah 

orang-orang yang kafir” (Al Maidah: 44) 

Dan mereka mengganggu Ali dalam khutbahnya, mereka menimpalinya seraya 

berdalih dengan firman-Nya: 

ÈβÎ) ãΝõ3 ß⇔ø9 $# āωÎ) ¬!  

“Tidak ada putusan kecuali milik Allah,” (Yusuf: 40) 

Maka Ali berkata: Kalimat haq yang dimaksudkan kebathilan dengannya.” Dan saat 

para amir mereka ceramah, mereka menyalakan perasaan semangat mereka dengan 

menyebutkan surga dan istisyhad, dan mereka mengatakan tentang kaum muslimin: 

(Keluarlah bersama kami dari negeri yang dhalim penduduknya ini).... Ibnu Katsir telah 

mensifati mereka bahwa (mereka itu tergolong bentuk Bani Adam yang paling aneh) dan itu 

tatkala beliau menuturkan provokasi sebagian ahli ceramah mereka terhadap mereka untuk 

memerangi Ali dengan ucapannya: (Pukullah wajah dan kening mereka dengan pedang 

sampai Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ditaati, kemudian bila kalian 

menang dan Allah ditaati sebagaimana yang kalian inginkan maka Dia memberi kalian 

pahala orang-orang yang taat, dan bila kalian terbunuh maka apa yang lebih utama dari 

kembali kepada ridla Allah dan surga-Nya). 

Ibnu Katsir menuturkan dari sahabat Abu Ayyub Al Anshari, dan beliau itu 

termasuk panglima pasukan Ali, beliau berkata: (Saya menusuk seorang laki-laki dari 

Khawarij dengan tombak, terus saya tembuskannya dari punggungnya, dan saya berkata: 

“Bahagialah wahai musuh Allah dengan neraka,” maka ia berkata: Kamu akan tahu siapa di 

antara kita yang lebih berhak masuk neraka). 

Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Al Fath (Kitab Istitabatul Murtaddin...) (Bab 

qatlil Khawarij wal Mulhidin....) pada sifat mereka dalam al hadits bahwa mereka 

(mengatakan dari Khairi Qaulil Bariyyah) setelah mengisyaratkan pada ucapan orang yang 

berkata bahwa itu dari hati dan bahwa yang dimaksud dari Qauli Khairil Bariyyah adalah Al 

Qur’an, beliau berkata: (Dan ada kemungkinan bahwa sesuai dhahirnya, dan yang 

dimaksud adalah ucapan yang bagus secara dhahir, sedangkan bathinnya berbeda dengan 

(dhahirnya) itu, seperti ucapan mereka: “Tidak ada putusan kecuali milik Allah,” terhadap 

jawaban Ali…). 

• Di antara sifat mereka juga adalah banyaknya kontradiksi pada mereka dan cepat 

berbalik arah. 

Mereka telah memaksa Ali untuk menerima tahkim, kemudian mereka 

mengkafirkannya dan khuruj terhadapnya dengan sebab tahkim!! Dan tatkala dikatakan 

kepada mereka: “Kembalilah kalian kepada tha’ati Amirul Mu’minin!” Mereka berkata: (Bila 

kalian datang kepada kami dengan orang seperti Umar tentu kami melakukan), kemudian 

tidak lama malah mereka mengangkat amir mereka Abdullah Ibnu Wahb Ar Rasibiy, 

seorang Arab badui yang bukan sahabat, bukan orang yang terdahulu keislamannya dan 

tidak memiliki keutamaan. Mereka mengkafirkan Aisyah Ummul Mu’minin karena ia keluar 
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ke Bashrah dan mereka mengingkari keluarnya tanpa mahram, dan mereka membacakan 

kepanya firman Allah ta’ala:  

tβö�s%uρ ’Îû £ä3 Ï?θã‹ç/  

“Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian”. (Al Ahzab: 33) 

Padahal beliau keluar bersama saudaranya Abdurrahman dan keponakannya 

Abdullah Ibnu Az Zubair, juga setiap kaum muslimin adalah mahram baginya, karena 

semua mereka adalah anak-anaknya, kemudian sesungguhnya Syabibiyyah yang di antara 

mereka ada yang mengingkari Aisyah atas hal itu dan mengkafirkannya,  mereka malah 

mengangkat Ghazalah sebagai amir mereka, dia dan sekelompok wanita Khawarij keluar 

untuk memerangi Hajjaj dan pasukannya!! Ini tergolong pemilahan mereka antara hal-hal 

yang serupa karena mengikuti hawa nafsu, padahal mereka itu (tergolong orang-orang yang 

paling kencang memakai qiyas).1 

• Dan di antara sifat mereka adalah cepat cerai berai, berpecah belah, berblok-blok 

dan berfaksi-faksi menjadi kelompok-kelompok dan firaq yang beraneka ragam karena hal 

sepele. Perselisihan far’iy apapun memungkinkan dengan sebabnya sebagian mereka bara’ 

dari sebagian yang lain dan saling mengkafirkan. 

Wa Ba’du: 

Ini adalah ciri-ciri dan sifat-sifat tercela, keyakinan dan pemikiran yang sesat, yang 

wajib atas setiap pencari kebenaran yang berupaya untuk menjadi bagian dari ashshab dan 

tentara Ath Thaifah Adh Dhahirah Al Manshurah Al Qaimah Bi Dienillah untuk 

menjauhkan dirinya darinya dan hati-hati darinya dan dari keburukannya. 

 قد هّيؤوك ألمٍر لو فطنت له         فاربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل
Mereka telah mempersiapkanmu untuk suatu yang andai kamu mengetahuinya 

Maka jauhkanlah dirimu bermain-main dengan pengangguran. 

Setiap orang yang mengetahui kami dan mengetahui dakwah dan metode kami 

maka ia mengetahui bara’ah kami dan bara’ah dakwah kami bifadlillah ta’ala dari itu 

semuanya, dan bahwa kami tergolong orang yang paling menghati-hatikan darinya, bahkan 

di antaranya ada hal yang sebagian orang mendebat kami tentangnya, aniaya terhadap kami 

dan mencela kami, serta sebagian mereka mengkafirkan kami, karena sikap bara’ah kami dan 

tahdzir kami darinya. Namun demikian kami tidak pernah ber-mudahanah dengan orang 

dekat atau orang jauh atas hal itu, atau mengakuinya seharipun terhadap suatupun dari 

sifat-sifat tercela dan keyakinan-keyakinan sesat itu. 

Dan setiap orang yang menghiasi diri dengan sikap obyektif dari kalangan khushum 

(lawan-lawan) kami mengakui akan hal itu dan bersaksi bagi kami akan hal itu. 

Namun demikian, di antara hal yang mesti diingat terus di sini adalah bahwa tidak 

sah memvonis setiap orang yang memiliki suatu dari sifat-sifat tercela itu bahwa ia 

tergolong Khawarij, namun yang benar adalah bahwa seseorang tidak boleh dicap Khawarij 

                                                 
1
 Al Mihal Wan Nihal, Asy Syahrastaniy hal 116. 
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sehingga ia memegang ushul Khawarij yang dengannya mereka sesat dan menyelisihi Ahlus 

sunnah. 

Kaidah-kaidah Kulliyyah (dasar yang menyeluruh) yang mereka ada-adakan, seperti: 

� Takfir para sahabat. 

� Takfir para pelaku dosa besar dari kaum muslimin. 

� Memerangi Ahlul Islam, dan menghalalkan darah, harta serta kehormatan mereka, 

namun membiarkan Ahlul Autsan. 

� Dan yang lainnya yang telah kami isyaratkan. 

Asy Syathibiy berkata dalam Al I’tisham 2/233 sedang beliau berbicara tentang 

masalah-masalah yang ada dalam hadits firqah-firqah yang menyelisihi Al Firqah An 

Najiyah -dan ia telah lalu-: (Masalah yang kelima: Sesungguhnya firqah-firqah ini hanyalah 

menjadi firqah-firqah dikarenakan menyelisihi Al Firqah An Najiyah dalam makna kully 

dalam dien ini dan dalam suatu kaidah dari kaidah-kaidah syari’at, bukan dalam hal juz’iy 

(cabang/bagian) dari juz’iyyat (dien ini), karena juz’iy dan far’u (cabang) yang ganjil tidaklah 

terlahir darinya penyelisihan yang dengan sebabnya terjadi perpecahan yang beraneka 

ragam kelompok, dan perpecahan itu hanyalah terlahir saat terjadi penyelisihan dalam al 

umur al kulliyyah…) hingga ucapannya: (Dan berlaku seperti berlakunya al qaidah al kulliyyah 

banyaknya juz’iyyat, karena ahli bid’ah bila memperbanyak dari membuat furu’ yang baru 

maka hal itu kembali dengan membawa pertentangan atas banyak hal dari syari’at ini, 

sebagaimana al qaidah al kulliyyah menjadi penentang juga. Dan adapun juz’iy maka ia 

berbeda dengan hal itu, bahkan terjadinya hal itu dari seorang mubtadi’ dianggap sebagai 

ketergelinciran dan kekeliruan baginya). Dan lihat juga hal: 287. 

Maka dari sini diketahui bahwa orang yang selaras dengan Khawarij atau ahluz zaigh 

wadldlalal lainnya dalam suatu hal, tidaklah selayaknya dinisbatkan kepada mereka kecuali 

bila ia selaras dengan mereka dalam ushulnya dan qawaa’id kulliyyah mereka yang 

menyelisihi thariqah Ahlus Sunnah wal Jama’ah, bukan orang yang selaras dengan mereka 

dalam sebagian furu’ atau akhlak yang tercela, seperti kasar, ngotot dan tergesa-gesa dalam 

melontarkan hukum-hukum syar’iy. Sesungguhnya ini meskipun ada pada Khawarij dan 

memang tergolong ciri yang menonjol bagi mereka, akan tetapi ia bukan tergolong qawaa’id 

mereka dan ushul kulliyyah yang khusus bagi mereka dan yang mereka ada-adakan dalam 

dien ini dan yang dengannya mereka menyelisihi Ahlus Sunnah. 

Sedangkan akhlak ini bukanlah khusus bagi mereka dan bukan pula disandarkan 

atas mereka, akan tetapi terkadang ada pada selain mereka. 

Mayoritasnya adalah semburan-semburan, reaksi-reaksi dan pantulan-pantulan 

pengaruh penyakit-penyakit hati yang terkadang ada pada selain mereka dari kalangan 

lemah iman dan faqir ilmu. Dan saya ingatkan ini karena sebagian para pemula dari 

kalangan thalabatul ilmi, engkau melihat mereka di awal perjalanannya bersikap 

mempersulit dan berlebih-lebihan dalam sebagian masalah yang belum mereka kuasai 

benar, dan bisa jadi mereka ngotot dalam pendapatnya dan tasyaddud dalam 

pemahamannya. Maka tidak halal -sedangkan keadaannya seperti ini- mencap mereka 

sebagai Khawarij karena sekedar hal itu, terutama sesungguhnya sifat yang tercela ini akan 

hilang pada umumnya bagi orang-orang yang jujur lagi ikhlas dengan khasyyah (takut 
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kepada Allah) yang merupakan inti ilmu, sebagaimana Allah ta’ala mensifati para ulama 

dalam Kitab-Nya, dan hal itu bisa didapatkan dengan mentadabburi Firman Allah dan 

mengkaji hadits-hadits yang menghati-hatikan dari tanaththu’ dan ghuluw, dan (hadits-

hadits) yang mengancam dari thalabul ilmi untuk tujuan membanggakan diri, riya, sum’ah, 

miraa (berbantahan) dan mendebat orang-orang dungu. Dan itu bisa dibantu dengan 

mentelaah ungkapan para ulama, membaca biografi mereka dan dengan mengetahui 

keadaan mereka, sifat-sifatnya dan akhlaknya. 

Dan di dalam hadits dari Abdullah Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma, berkata: 

Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam berkata: 

ولكل شرّة فرتة، فمن كانت فرتته إىل سنيت، فقد اهتدى، ومن كانت فرتته إىل غري ذلك فقد  لكل عمل ِشرةٌ ( 
  ). لكل عامل ( ويف رواية . رواه ابن أيب عاصم وابن حبان يف صحيحه) هلك

(Setiap amalan itu ada saat giatnya, dan bagi setiap giat itu ada futurnya (lemahnya), siapa orang 

yang fatrah (futur)nya kepada Sunnahku maka ia telah mendapat petunjuk, dan siapa yang fatrahnya 

kepada selain itu maka ia telah binasa). Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ‘Ashim dan Ibnu Hibban 

dalam shahihnya, dan dalam satu riwayat: (Bagi setiap orang yang beramal).  

Ini menjelaskan bahwa sifat ini didapatkan pada suatu fase dari fase-fase bagi 

mayoritas orang. Dan orang yang Allah inginkan kabarkan baginya, maka Dia subhanahu 

memalingkannya dari sifat itu dan menjaga darinya dengan mengupayakan jiwa untuk taat 

dan ittiba’ sunnah Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam. 

Dan yang wajib atas pencari kebenaran selagi ia telah mengetahui sifat-sifat Khawarij 

yang tercela, adalah ia menjauhi dari menyerupai mereka pada suatu darinya dan ia 

menghiasi diri dengan sifat-sifat ash shalihin, ciri al muttaqin dan tuntunan ulama 

rabbaniyyiin, apalagi ahlul haq dan ansharuddien dari kalangan ashhabuth thaifah al qaimah bi 

amrillah ta’ala, serta ia harus berhati-hati sekali dari lembah-lembah al ghuluw, hawa nafsu 

dan tafarruq yang bisa menggiring untuk keluar dari dien, karena sesungguhnya ghuluw 

dan hawa nafsu telah menggiring Khawarij itu padahal mereka itu rajin dan ahli ibadah 

kepada sikap muruq (dari dien), sehingga jadilah mereka seburuk-buruknya orang yang 

terbunuh di kolong langit pada zaman itu, padahal mereka dekat dengan zaman nubuwwah 

dan banyak para sahabat serta berada di generasi terbaik. Maka harus lebih takut darinya, 

hati-hati darinya dan dijauhi oleh orang yang datang sesudah mereka, atau orang yang ada 

pada zaman-zaman akhir ini yang mana ilmu sudah berkurang, kejahilan menjalar di 

dalamnya, dan orang-orang menjadikan tokoh-tokoh kesesatan sebagai panutan, serta 

masing-masing bangga dengan pendapatnya. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Sesungguhnya Dienullah adalah 

pertengahan antara orang yang ghuluw di dalamnya dengan orang menjauh darinya. Allah 

ta’ala tidak memerintahkan suatu perintah-Nya kepada hamba-hamba-Nya melainkan 

syaitan merintangi di dalamnya dengan dua hal yang mana dia tidak peduli dengan yang 

mana dia berhasil, apakah ifrath di dalamnya atau tafrith. Dan bila saja Al Islam yang mana 

ia adalah dienullah yang mana Dia tidak menerima dari seorangpun selain Islam; syaitan 

telah merintangi banyak kalangan yang intisab kepadanya, sehingga dia mampu 

mengeluarkannya dari ajarannya, bahkan ia mengeluarkan banyak kelompok yang 
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tergolong orang yang paling ahli ibadah dan paling wara’ umat ini darinya, sampai mereka 

lepas darinya sebagaimana panah menembus keluar dari sasarannya.” 3/236. 

Dan beliau menuturkan sebagian hadits-hadits tentang Khawarij yang lalu... terus 

berkata hal 237: “Bila saja pada masa Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam dan para 

khalifahnya yang lurus telah intisab kepada Islam orang yang lepas darinya padahal ia rajin 

sekali beribadah, sampai Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk memerangi 

mereka, maka diketahuilah bahwa orang yang intisab kepada Islam atau kepada Sunnah 

pada zaman ini bisa muruq (lepas) juga dari Islam dan Sunnah, sehingga mengklaim sunnah 

orang yang bukan ahlinya bahkan telah lepas darinya, dan itu dengan beberapa sebab: 

� Di antaranya ghuluw yang telah Allah cela dalam kitab-Nya, di mana Dia 

berfirman: “Hai ahli kitab jangan kalian ghuluw dalam dien kalian.....” 

Dan firman-Nya ta’ala: 

ö≅ è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θè= øós? ’Îû öΝ à6ÏΖƒÏŠ u�ö� xî ÈdYysø9 $# Ÿωuρ (# þθãèÎ6 ®K s? u !# uθ÷δ r& 7Θöθs% ô‰s% (#θh= |Ê ÏΒ ã≅ ö6s% (#θh= |Êr& uρ # Z��ÏV Ÿ2 

(#θh= |Êuρ tã Ï !# uθy™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $#   

“Katakanlah: “Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak 

benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat 

dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), 

dan mereka tersesat dari jalan yang lurus”. (Al-Maidah: 77). 

Dan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

  . وهو حديث صحيح “إياكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين”
“Jauhilah ghuluw dalam dien, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghuluw 

dalam dien.” Dan ia hadits shahih. 

� Di antaranya perpecahan dan perselisihan yang telah Allah ta’ala sebutkan dalam 

kitab-Nya Yang Maha Agung. 

� Dan di antaranya hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi shalallaahu ‘alaihi wa 

sallam, sedangkan ia adalah dusta atas nama beliau dengan kesepakatan ahli ilmu, yang 

didengar oleh orang jahil sebagai hadits, terus dia membenarkannya karena selaras dengan 

dugaan dan hawa nafsunya. 

Sedangkan asal kesesatan itu adalah mengikuti praduga dan hawa nafsu, sebagai 

mana firman-Nya ta’ala tentang orang-orang yang Dia cela: 

βÎ) tβθãèÎ7−F tƒ āωÎ) £©à9 $# $ tΒuρ “uθôγ s? ß§ à�Ρ F{ $# ( ô‰s) s9 uρ Νèδ u !% y` ÏiΒ ãΝ ÍκÍh5§‘ #“ y‰çλù;$#   

“Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu 

mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.” (An-Najm: 

23). 

Dan berfirman tentang haq Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam: 

ÉΟôf̈Ψ9 $# uρ # sŒÎ) 3“uθyδ $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ä3 ç7Ïm$ |¹ $ tΒuρ 3“uθxî $ tΒuρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“uθoλ ù;$# ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Ö óruρ 4 yrθãƒ   
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“Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan 

tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada 

lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (An-Najm: 1-4). 

Allah telah sucikan beliau dari kesesatan dan ghiwayah (kesesatan) yang mana 

keduanya adalah kejahilan dan kedhaliman. 

Orang sesat adalah orang yang tidak mengetahui al haq. 

Sedang al ghawi (orang yang sesat) adalah yang mengikuti hawa nafsunya. 

Dan Dia kabarkan bahwa ia tidak berkata dari sumber hawa nafsu, namun ia adalah 

wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. 

Dia mensifatinya dengan ilmu dan mensucikannya dari hawa nafsu.” Al Fatawa cet. 

Dar Ibnu Hazm 3/238. 

B. Tinjauan Kedua 

Wajib memperhatikan dan membedakan dalam musthalah khuruj antara al kharijin 

(orang-orang yang keluar menentang) ‘alal hukkam (terhadap penguasa) baik karena 

kedhaliman pemerintah atau karena ingin kedudukan dan kekuasaan, dengan Khawarij 

pemilik bid’ah aqidah dan ushul yang menyelisihi Ahlus Sunnah yang telah lalu 

dibicarakan. Khawarij itu keinginan mereka pertamanya bukanlah kekuasaan, sungguh 

engkau telah mengetahui sikap zuhud mayoritas mereka akan dunia ini dan kecenderungan 

mereka yang sangat terhadap tanassuk (ketaatan) dan ibadah serta kematian demi aqidah-

aqidah mereka yang sesat itu, kemudia mereka itu tidak menentang penguasa saja seperti 

yang telah engkau lihat, akan tetapi keluar menyerang seluruh kaum muslimin, mereka 

tidak membedakan antara orang baik dengan orang buruk, justeru mereka menghalalkan 

membunuh mereka, menjarah hartanya dan memperbudak para wanitanya. Ini dilakukan 

setelah mereka memvonis mereka kafir, dan mayoritas mereka tidak mengecualikan athfal 

dari itu semua, jadi faktor-faktor pendorong bagi mereka adalah keyakinan yang ganjil lagi 

sesat dan menyimpang. 

Adapun yang lain, yaitu yang memberontak terhadap penguasa, atau yang keluar 

menentang dalam rangka mencari kekuasaan, bukan untuk mengajak kepada keyakinan, 

dan mereka itu ada dua macam: 

� Pertama, mereka yang keluar menentang dalam rangka marah karena dien dan dalam 

rangka mengingkari kedhaliman para penguasa, sebab mereka tidak mengamalkan sunnah, 

atau karena mereka mengakhirkan shalat, maka mereka itu adalah ahlul haq, dan para 

ulama menilai di antara mereka itu Al Husen Ibnu Ali radliyallahu ‘anhuma, Ahlul Madinah 

dalam tragedi Al Harrah, dan Al Qurra yang khuruj terhadap Al Hajjaj bersama 

Abdurrahman Ibnu Asy’ats serta yang lainnya. 

� Dan macam kedua adalah yang keluar dalam rangka mencari kekuasaan saja, baik 

mereka memiliki syubhat atau tidak, dan mereka itu al bughat.1 

Saya berkata: Bila saja para ulama menilai orang yang kharij (keluar menentang) 

terhadap penguasa yang dhalim dalam rangka mengingkari kemungkaran mereka adalah 

                                                 
1
 Lihat Fathul Bari (Kitab Istitabatul Murtaddin…) (bab Qatlil Khawarij Wal Mulhidin…) 
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bagian dari ahlul haq dan para ulama tidak menyamakannya dengan Khawarij Mariqin 

sama sekali, padahal sesungguhnya jumhur ahlus sunnah memandang mesti sabar terhadap 

para pemimpin meskipun aniaya dan tidak memandang perlu khuruj atas mereka selama 

mereka tidak menampakkan kekafiran yang nyata, maka apa gerangan dengan orang yang 

khuruj terhadap para penguasa sedangkan ia telah melihat dengan jelas kekafiran yang 

nyata dan kemusyrikan yang terang yang beraneka warna dan bentuk? Maka apa boleh 

mencap orang yang membela dienullah ini dengan cap Khawarij? Sebagaimana yang 

dilakukan oleh banyak kalangan yang telah Allah hapus bashirahnya serta telah Dia kunci 

mata hatinya, di mana mereka mencap setiap orang yang merongrong atau menentang para 

thaghut musyarri’in dan para penguasa yang musyrik yang menetapkan Undang-Undang 

kafir, dengan cap Khawarij, meskipun mereka itu tergolong Ahlussunnah pilihan dan 

afadlilul mujahidin, dan baik sikap penentangan mereka terhadap para thaghut itu atau sikap 

khurujnya terhadap mereka dan terhadap kekafirannya itu dengan pena atau dengan lisan, 

atau dengan kekuatan dan senjata. 

Dan masalahnya tidak berhenti pada fitnah yang bathil dan tuduhan yang dusta ini 

saja, namun engkau dapatkan dari mereka itu orang-orang yang memancing para thaghut 

untuk memusuhi para muwahhidin itu, mereka memanas-manasinya dengan mereka, 

membantunya untuk membungkam mereka dan menghabisi dakwahnya, serta memberikan 

mereka masukan tentang cara menghentikan jihad mereka. 

Seandainya mereka itu benar dalam klaimnya dan kaum muwahhidin itu memang 

Khawarij seperti klaim mereka, maka alangkah baiknya andaikata mereka itu menghiasi diri 

dengan akal dan pemahaman ulama Maghrib dalam mempertimbangkan antara mafasid, di 

hari saat mereka keluar untuk memerangi Bani ‘Ubaid Al Qadah di bawah panji Abu Yazid 

Al Khariji, dan tatkala sebagian orang mencela mereka karena memerangi mereka di bawah 

panji orang Khawarij, mereka berkata: (Kami memerangi bersama orang yang maksiat 

kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah…) Dan hari itu Abu Ishaq Al Faqih berkata: 

(Mereka itu ahlu kiblat, sedangkan mereka (Banu Ubaid) itu bukan ahlu kiblat, kemudian 

kalau kami telah mengalahkan mereka, maka kami tidak akan masuk di bawah panji Abu 

Yazid, karena ia seorang Khawarij). Bagaimana itu sedangkan para pengusung dakwah yang 

penuh berkah ini telah bara’ dari aqidah dan cara Khawarij mariqin sebagaimana bara-ah 

serigala dari darah Yusuf ‘alaihissalam, maka kenapa bila kaum khawalif itu lemah dan 

duduk tidak mau membantu mereka serta merasa cukup dengan kehinaan dan basa-basi 

serta cenderung rukun kepada musuh-musuh Allah, mereka itu (kenapa tidak) menahan 

lisan mereka dari dusta, mengada-ada dan fitnah: 

 أقلّـوا عليـهم ال أبا ألبيـكمو     من اللوم أوسّدوا املكان الذي سدوا
Kurangilah celaan terhadap mereka 

Atau tempatilah posisi yang mereka isi 

C. Tinjauan Ketiga 

Dikarenakan telah nampak di hadapan kamu apa yang telah lalu, maka mesti 

(diketahui) bahwa di antara manusia yang paling serupa dengan Khawarij dan yang lebih 

serupa dengan mereka dengan sebab sifat-sifat mereka dan akhlak-akhlak mereka yang 
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tercela –dan tidak saya maksudkan i’tiqad– adalah mereka para pengekor dari kalangan 

yang intisab kepada ilmu dan dien yang cocok banyak dari mereka menyandang sifat-sifat 

Khawarij yang tercela. Dan sifatnya yang paling menonjol adalah sifat yang disandangkan 

Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam buat mereka dalam hadits muttafaq ‘alaih bahwa mereka itu 

“membunuhi Ahlul Islam dan membiarkan ahlul autsan”. Mereka orang-orang yang telah 

diisyaratkan kepadanya dari kalangan yang damai terhadap thaghut dan perang terhadap 

muwahhidin dan terhadap dakwah serta jihad mereka, atau silahkan katakan mereka itu 

Murjiah bersama para thaghut lagi Khawarij terhadap para muwahhidin: sering sekali kami 

melihat mereka memanas-manasi para thaghut dengan para du’at yang menentang Undang-

Undang dan kekafiran-kekafiran mereka, mereka menganjurkan para thaghut untuk 

menghabisi kaum muwahhidin, serta menyusunkan fatwa-fatwa yang memperindah hal itu 

dan menganggapnya bagus,1 bahkan menjadikannya sebagai bagian amal dan qurbah 

terbaik kepada Allah, karena mereka menemakan para muwahhidin sesekali sebagai 

bughat!! Seolah mereka itu membangkang terhadap Ali Ibnu Abi Thalib radliyallahu ‘anhu 

atau para pemimpin adil lainnya…!! 

Terkadang mereka menamainya Khawarij, terus mereka mengkafirkannya dengan 

hal itu sesuai pendapat sekelompok ahlul ilmi yang mengkafirkan Khawarij, sehingga para 

pengekor itu dengan sebab itu menjadi lebih buruk dari Khawarij Mariqin. 

Karena Khawarij mengkafirkan dengan sebab maksiat dan dosa, sedangkan para 

pengekor itu mengkafirkan dan menganggap sesat (para muwahhidin) dengan sebab murni 

tauhid serta bara’ah dari syirik dan tandid. 

Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ibnul Qayyim saat berkata tentang 

orang-orang macam mereka: 

                                                 
1
 Di antara mereka itu adalah Al Jamiyyah dan Al Madkhaliyyah di Hijaz dan para pengikutnya di banyak negara. Silahkan baca qashidah 

salah seorang di antara mereka dalam hal itu dan bantahan kami atasnya dengan qashidah kami yang kami beri nama (Ilaa Haaris At Tandid 

Wa Ruhbarini), serta di antara mereka di Yordania di dekat kami Ali Al Halabiy dalam fatwanya yang masyhur yang membuat para thaghut 

dan Ansharnya girang berbunga-bunga, dan sebagian orang baik telah menyebarkannya dengan judul (Al Qaulul Mubin Fi Syaikhil 

Mukhbirin). 
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  بالذنب تأويال بال إحسان
  هو غاية التوحيد واإلميان
  قد جاء باآلثار والقرآن

  أخذواالظواهرمااهتدوا ملعان
  نسبوا إليه شيعة اإلميان

  سيفني سيف يد وسيف لسان
  وهم البغاة أئمة الطغيان
  فساَق مّلته فمن يلحاين
  واهللا ما الفئتان مستويان

  !وبني مكفر العصيان
  انوكالكما فئتان باغيت

  هذا وبينكما من الفرقان
  مل يفهموا التوفيق باإلحسان

  ـبه اليت هي فكرة األذهان 

  منــهم للحـق واإليـمان

  على احلديث املوجب التبيان

  عـليهـما، أفأنتـم عدالن؟

  من يل بشبه خوارج قد كّفروا
  وخصومنا قد كفرونا بالذي
  ومن العجائب أم قالوا ملن
  أنتم بذا مثل اخلوارج إم

  فانظرإىل ذاالبهت هذا وصفهم
  سّلواعلى سنن الرسول وحزبه
  واهللا ما كان اخلوارج هكذا
  كفرُمت أصحاَب سّنِته وهمْ 

  إن قلُت هم خٌري وأهدى منكم
  شتان بني مكفٍر بالسنِة العليا

  قلتم تأولنا كذاك تأّولوا
  وكالكما للنص فهو خمالف
  هم خالفوا نصاً لنٍص مثله

  للشـ لكنكم خالفتم املنصوص

  فبأي شـيء أنتم خري وأقرب

  هم قدموا املفهوم من لفظ الكتاب

  لكنـكم قدمتـم رأي الرجال
  

  الَح الصباُح ملن له عينان
  بالعدل واإلنصاف وامليزان
  برآُء إال من هدى وبيان

  أم هم إلىاإلسالم أقرب منكم؟
  واهللا حيكم بينكم يوم اجلزا
  هذا وحنن فمنهم بل منكم

Apa saya serupa dengan Khawarij yang telah mengkafirkan 

dengan sebab dosa secara takwil tanpa ihsan 

sedang khusum kami telah kafirkan kami dengan suatu 

yang ia adalah puncak tauhid dan iman 

Dan yang aneh adalah sungguh mereka berkata kepada orang 

yang telah datang dengan Atsar dan Al Qur’an: 
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“Kalian dengan ini seperti Khawarij karena mereka 

mengambil hal-hal dhahir seraya tidak memahami maknanya” 

Coba lihatlah fitnah bohong ini, inilah pencapan mereka 

mereka nisbatkan kalangan yang beriman kepadanya 

mereka hunus terhadap sunnah Rasul dan para pengikutnya 

dua pedang, pedang tangan dan pedang lisan. 

Demi Allah, Khawarij itu tidaklah seperti ini 

Dan mereka itulah bughat terhadap para penguasa durjana 

Kalian kafirkan para pengikut sunnahnya, sedang mereka1 

(kafirkan) orang-orang fasiq millahnya, maka siapa mendebatku. 

Bila aku katakan mereka itu lebih baik dan lebih lurus dari kalian 

Demi Allah dua kelompok itu tidak sama 

jauh perbedaan antara yang mengkafirkan dengan sebab sunnah yang tinggi 

Dengan yang mengkafirkan dengan sebab maksiat. 

Kalian katakan: “Kami mentakwil,” begitu juga mereka mentakwil 

Sedang kalian berdua adalah dua kelompok yang aniaya 

Kalian keduanya menyelisihi nash 

Namun terdapat perbedaan antara kalian berdua 

Mereka menyelisihi nash dengan nash serupa 

Yang mereka tidak paham cara menyatukan dengan baik 

Namun kalian telah selisihi al manshush karena 

Syubhat yang mana ia adalah fikrah benak kalian2 

Dengan dasar apa kalian lebih baik dan lebih dekat 

daripada mereka kepada al haq dan al iman 

Mereka dahulukan al mafhum dari lafadl Al Kitab 

terhadap al hadits yang memberikan penjelasan 

Namun kalian dahulukan pendapat orang 

terhadap keduanya, maka apa kalian adil? 

Ataukah mereka kepada Islam lebih dekat daripada kalian? 

Telah nampak waktu pagi bagi yang memiliki dua mata 

Allahlah memutuskan di antara kalian di hari pembalasan 

dengan adil, obyektif dan timbangan. 

Inilah sedang kami dari mereka bahkan dari kalian 

berlepas diri kecuali dari petunjuk dan bayan. 

Inilah sungguh telah jelas di hadapanmu dalam uraian yang lalu mu’amalah Ali dan 

orang-orang yang bersamanya terhadap Khawarij Haqiqiyyin Mariqin, di mana mereka 

tidak mendhalimi sedikitpun dari hak-haknya, mereka mengajaknya munadharah, dan 

                                                 
1
 Kata ganti (dlamir) ini kembali kepada Khawarij, yaitu mereka mengkafirkan orang-orang fasiq millah ini dengan dosa, sedangkan kalian 

kafirkan ansharus sunnah dan ahlinya dengan murni ketaatan. 
2
 Ini adalah pensifatan yang detail dan perbandingan yang unik yang dilakukan Ibnul Qayyim, seolah beliau berbicara di tengah realita 

pengekor para thaghut di zaman kita. Khawarij datang karena sebab tafrith mereka akan sunnah, kelemahan pemahaman mereka akan 

nushushul Qur’an, dan kurang kemampuan mereka dari menyatukan antara keduanya. Adapun orang-orang sekarang, maka orang yang 

meneliti istidlal-istidlal mereka tidaklah mendapatkan di dalamnya istidlalat dan burhan-burhan (bukti-bukti) yang jelas, akan tetapi 

semuanya adalah seperti yang dikatakan oleh Al Khaththabi tentang hujjah-hujjah Ahlul Kalam: 

 ا        حقاً وكل كاسر مكسورشبه افت كالزجاج ختاهل

Syubhat-syubhat yang berjatuhan seperti kaca, engkau mengiranya benar, 

sedang setiap yang memecahkan akan dipecahkan. 
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mensuratinya berulang kali sebelum qital, serta tidak memulai memerangi mereka sampai 

mereka membunuh kaum muslimin dan menjarah harta dan ternak mereka. Dan sebelum 

perang dilakukan mereka menyeru mereka: “Siapa yang menjauhi qital atau musuh Kufah 

dan Madain maka dia aman,” kemudian juga perlakuannya dalam memerangi mereka, 

bahwa mereka tidak menghanimah hartanya, tidak merampasnya bahkan justru 

mengembalikannya kepada auliyanya serta memberikannya kepada ahli waris mereka. Ini 

semua disertai adanya hadits-hadits yang menganjurkan untuk membunuh mereka di mana 

saja didapatkan, dan menyerupakannya dengan pembunuhan ‘Aad, serta bahwa mereka itu 

seburuk-buruknya orang-orang yang terbunuh, juga bahwa terdapat pahala dalam 

membunuh mereka. 

Dan semua itu dari Ali radliyallahu ‘anhu, sebagai bentuk tatsabbut, dan kehati-hatian 

dalam darah orang-orang yang intisab kepada millah, dan kegembiraannya tidak dahsyat 

dengan membunuh mereka kecuali saat yakin bahwa mereka itu orang-orang yang 

dimaksud dalam banyak hadits saat beliau menemukan Dzuts Tsadyah di antara para 

korban terbunuh, kemudian meskipun demikian beliau saat ditanya tentang mereka: 

“Apakah mereka itu musyrikin?” beliau berkata: “Dari syirik mereka lari”. Terus ditanya: 

“Apakah munafiqun?” beliau berkata: “Sesungguhnya munafiqin tidaklah mengingat Allah 

kecuali sedikit”.1 

Mana fiqh salaf radliyallahu ‘anhum, wara’ mereka dan obyektifitas mereka termasuk 

terhadap Khawarij mariqin; dari sikap aniaya dan kedhaliman khawalif (orang-orang 

kemudian) yang berlaku aniaya terhadap kaum muwahhidin pada zaman kita ini. 

D. Tinjauan Keempat  

Di antara keserupaan kaum khawalif yang suka menebar berita bohong dengan 

Khawarij adalah istidlal mereka dengan nushushul Kitab dan As Sunnah tanpa pemahaman, 

atau pengkajian atau pandangan, serta penempatan ucapan ulama bukan pada tempatnya. 

Mereka menyerupai Khawarij dalam sifat yang dilabelkan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa 

sallam, bahwa mereka “membaca A Qur’an sembari tidak melewati tenggorokan mereka” yaitu 

tidak melewatinya untuk sampai ke hati yang mana ia adalah tempat akal dan pemahaman. 

Di mana kaum khawalif menelusuri bantahan-bantahan salaf terhadap Khawarij, dan 

mengambil takwil mereka bagi kekafiran yang ada pada firman-Nya ta’ala “Dan siapa yang 

tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir” 

saat Khawarij menempatkannya terhadap setiap orang yang maksiat kepada Allah, bahkan 

mereka menempatkannya dan juga ayat-ayat yang semisalnya -sebagaimana yang lalu- 

terhadap Al Hakamain, Ali, Muawiyyah dan para pengikut mereka. 

Terus para khawalif itu (baca salafi maz’um) mengambil ucapan-ucapan salaf tentang 

bantahan mereka terhadap perbuatan Khawarij ini, terus menukilnya kepada selain 

tempatnya yang tepat, dan menempatkannya terhadap kaum murtaddin dan musyrikin dari 

                                                 
1
 Telah lalu Mushannaf Ibnu Abi Syaibah dengan Isnad sesuai syarat Muslim, dan Ibnu Katsir menuturkannya dalam Al Bidayah Wan 

Nihayah 7/290 dari riwayat Al Haitsam Ibnu ‘Addiy, dan menambahkan (maka dikatakan: “Apa mereka itu wahai Amirul Mu’minin?” Beliau 

berkata: “Ikhwan kita menentang kita, maka kita perangi mereka dengan sebab aniaya mereka terhadap kita,” tapi Al Haitsam Ibnu ‘Addiy 

itu dikatakan oleh Al Bukhari: “Tidak tsiqah, pernah dusta”. 

Tambahan tersebut diriwayatkan dari Ali yang serupa tentang Ahlul Jamal. 
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kalangan para thaghut hukum yang telah melakukan beraneka warna dan ragam kekafiran 

yang nyata dan kemusyrikan yang jelas, yang panjang penjabaran, penjelasan serta 

penelusurannya. 

Terus mereka menjadikannya dengan perbuatan dan tadlis mereka ini; (sebagai 

kufrun duna kufrin) atas lisan salaf yang padahal pada zaman mereka sama sekali tidak 

pernah ada bandingan-bandingannya. 

Dan ini diambil oleh orang-orang dari kalangan tokoh mereka atas dasar kurang 

amanah dalam hal bergaul dengan dalil-dalil dan nushush, sebagaimana yang kami ketahui 

mereka. Dan umumnya mereka serabutan di dalamnya karena kekurangan pemahaman 

mereka, tipisnya fiqh mereka serta kelemahan pengetahuan mereka terhadap dilalah ayat Al 

Kitab dan asbab nuzulnya, sebagaimana ia keadaan Khawarij, ini dengan berbaik sangka 

terhadap mereka. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: (Dan bid’ah-bid’ah pertama seperti bid’ah 

Khawarij, itu terjadi hanya berasal dari buruknya pemahaman mereka akan Al Qur’an, 

padahal mereka tidak bersengaja menentangnya, namun mereka memahami dari apa yang 

tidak ditunjukkan oleh nash itu, kemudian mereka mengira bahwa itu mengharuskan takfir 

para pelaku dosa, karena orang mu’min itu adalah orang yang baik lagi bertaqwa. Mereka 

berkata: “Orang yang bukan baik lagi bertaqwa maka dia itu kafir dan kekal di neraka,” 

terus mereka berkata: Utsman, Ali dan yang loyal kepada keduanya bukanlah kaum 

mu’minin, karena mereka memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan. 

Sehingga bid’ah mereka itu memiliki dua muqaddimah: 

Pertama: Bahwa orang yang menyelisihi Al Qur’an dengan amalan atau dengan pendapat 

yang ia keliru di dalamnya maka ia kafir. 

Dan kedua: Bahwa Utsman, Ali dan yang loyal kepada keduanya adalah seperti itu…). 

Majmu Al Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 13/20. 

Saya berkata: Tatkala para sahabat membantah mereka dan mendebatnya dalam 

macam pemahaman-pemahaman yang sakit ini, maka datanglah al mujadilun ‘anith thawaghit 

(para pembela para thaghut), terus mereka mengambil bantahan para sahabat itu dalam 

konteks kondisi itu, seperti ucapan mereka (kufrun duna kufrin) atau (bukan kekafiran yang 

kalian yakini) dan ucapan serupa yang disandarkan kepada mereka sedang sebagiannya 

pada sanad-sanadnya ada perbincangan, kemudian mereka menempatkan itu terhadap 

kemusyrikan para musyari’in (pembuat hukum/UU) yang nyata dan kekafiran para pakar 

Undang-Undang yang nyata jelas. 

Syaikhul Islam berkata juga 13/112: Awal perpecahan dan munculnya bid’ah di 

dalam Islam adalah setelah terbunuhnya Utsman dan pecahnya kaum muslimin, kemudian 

tatkala Ali dan Mu’awiyyah sepakat atas tahkim, maka Khawarij mengingkari dan berkata: 

“Tidak ada putusan kecuali milik Allah,” serta mereka meninggalkan jama’atul muslimin. Maka 

Ibnu ‘Abbas diutus kepada mereka, kemudian beliau mendebat mereka, maka setengah 

mereka rujuk…) hingga ucapannya: (…bahkan mereka berkata: Sesungguhnya Utsman, Ali 

dan yang loyal kepada keduanya telah memutuskan dengan selain apa yang telah Allah 

turunkan “Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka 

itu adalah orang-orang kafir” terus mereka kafirkan kaum muslimin dengan hal ini dan yang 

lainnya. 
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Sedangkan Takfir mereka itu dibangun di atas dua muqaddimah yang bathil: 

Pertama: Bahwa ini menyelisihi Al Qur’an. 

Kedua: Bahwa orang yang menyelisihi Al Quran adalah kafir, walaupun ia keliru atau 

merasa dosa seraya meyakini wajib dan pengharaman). 

Perhatikan ini baik-baik dan pahami benar, karena sesungguhnya takfir Khawarij 

terhadap kaum muslimin dan para imam mereka yang memberlakukan syari’at Allah, 

tatkala itu terjadi karena berdasarkan muqaddimah yang rusak lagi bathil ini, maka salaf 

seperti Ibnu ‘Abbas dan yang lainnya1 mendebat mereka dan membantah mereka dengan 

bantahan yang lalu, dan oleh sebab itu Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma berkata sebagaimana 

yang telah lalu tentang Khawarij: 

 ). إىل آيات أنزلت يف الكفار فجعلوها على املؤمنني هم شرار اخللق انطلقوا
(Mereka itu makhluk yang paling buruk, mereka mengambil ayat-ayat yang diturunkan tentang 

kuffar terus mereka menjadikannya terhadap mu’minin). 

Terus datang kaum Khawalif itu yang mana mereka adalah orang yang paling serupa 

dengan kebodohan pemikiran Khawarij dan kekurangpahaman mereka serta kekerdilan fiqh 

mereka, dan mereka mengambil ungkapan-ungkapan salaf tentang kaum muwahhidin 

dengan dosa, terus mereka menjadikannya buat para thaghut murtaddin dan buat kaum 

musyrikin wal mulhidin, dengannya mereka membentengi dari kekafirannya yang nyata 

dan kemusyrikannya yang jelas, serta dengannya mereka mendorong pada leher orang yang 

mengkafirkannya dari kalangan muwahhidin!!2 

E. Tinjauan Kelima 

Dan di antara penyerupaan orang-orang tersebut terhadap Khawarij juga adalah 

penamaan mereka dan penyebutan mereka terhadap thaghutnya yang membuat hukum dan 

kaum murtaddin dengan sebutan imamul muslimin atau amirul mu’minin, pembai’atan 

mereka terhadapnya dan tidak mempertimbangkan satupun dari syarat-syarat imamah 

syar’iyyah, atau memperhatikan keterpenuhan hal itu pada mereka, bahkan mereka itu lebih 

buruk dari Khawarij dalam hal itu. Di mana engkau telah mengetahui bahwa awal Khawarij 

membai’at setelah mereka keluar dari keamiran Ali dan celaan terhadap keamiran Utsman, 

seorang Arab badui yang tidak terpenuhi padanya syuruthul imamah, namun dia muslim, 

dan bahwa mereka menamakan selain orang Quraisy dari kalangan yang tidak diijmakan 

umat sebagai amirul mu’minin, dan dengan itu sungguh mereka telah menyelisihi 

Ahlussunnah Wal Jama’ah sebagaimana yang dikatakan Al Qadli ‘Iyadl: 

اشرتاط كون اإلمام قرشيًا مذهب العلماء كافة، وقد عّدوها يف مسائل اإلمجاع، ومل ينقل عن أحد من السلف (
وال اعتداد بقول اخلوارج ومن   :رضي اهللا عنهم أمجعني فيه خالف، وكذلك من بعدهم يف مجيع األمصار، قال

 )وافقهم من املعتزلة
                                                 
1
 Di antara orang-orang termasyhur yang mendebat mereka dari kalangan para sahabat adalah Ali, Ibnu ‘Abbas, Ibnu Umar dan Abu Bakrah 

radliyallahu 'anhum, dan dari kalangan tabi’in adalah Thawus, Abi Mijlaz, dan Umar Ibnu Abdul Aziz. 
2
 Dan untuk menambah rincian dalam hal itu, silahkan rujuk kitab kita (Imtaunnadhr Fi Kasyfi Syubuhati Murji-atil ‘Ashri dan Tabshir Al 

’Uqala Bitalbisati Ahlit Tajahhum Wal Irja). 
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(Pensyaratan status imam dari Quraisy adalah madzhab ulama seluruhnya, dan mereka 

telah menghitungnya dalam masailul ijma, dan tidak dinukil dari seorangpun dari salaf 

radliyallahu ‘anhum penyelisihan dalam hal ini, dan begitu juga orang-orang sesudah mereka 

di seluruh negeri, beliau berkata: Dan tidak dianggap pendapat Khawarij dan yang sejalan 

dengan mereka dari kalangan Mu’tazilah).1 

Saya katakan: Bila Khawarij tidak mempertimbangkan syarat Quraisyiyyah dalam 

imamah, dan sebagian mereka tidak melarang dari imamah wanita sebagai mana yang 

dilakukan Syabibiyyah, tapi mereka tidak terperosok sama sekali dalam lobang yang mana 

kaum khawalif terperosok di dalamnya, karena mereka membolehkan imamah bagi kaum 

murtaddin, dan mereka membai’atnya sebagai para imam bagi kaum muslimin!! Sehingga 

dengan itu mereka tidak menyisakan satupun dari syarat-syarat imamah syar’iyyah 

melainkan mereka menggugurkannya, dan yang paling teratas adalah Al Islam, sehingga 

dengan hal itu dalam hal ini mereka lebih buruk dan lebih buruk dari Khawarij, di mana 

mereka membaiat kaum murtaddin dan musyrikin dari kalangan ath thawaghit al musyari’in 

wal muhakkimin (yang memberlakukan) Undang-Undang kafir, yang mana mereka itu 

memerangi dienullah dan ajaran-Nya lagi loyalitas terhadap kuffar barat dan timur. Mereka 

serahkan tangan mereka dan hati mereka terhadapnya, terus menggolongkan setiap orang 

yang khuruj terhadap mereka atau menentang mereka seraya berupaya mengingkari dan 

merubah kekafiran dan kebathilan mereka sebagai bagian dari bughat!! dan Khawarij!! 

 أوىل ليدفع عنه فعل اجلاين
 ولذاك عند الِغّر يشتبهان

  فرموهم بغياً مبا الرامي به
  يرمي الربيء مبا جناه مباهتاً 

Mereka tuduh mereka secara aniaya dengan tuduhan yang mana si penuduh 

lebih berhak, untuk menolak/melindungi perbuatan orang yang aniaya darinya. 

Ia menuduh orang yang terbebas dengan apa yang ia perbuatnya secara menfitnah 

Oleh sebab itu keduanya hampir serupa bagi yang meneliti. 

F. Tinjauan Keenam 

Mesti dikarenakan telah nampak di hadapan anda dari uraian yang lalu bahwa sikap 

aniaya dan perbuatan sebagian Ghulat Murji-atil ‘Ashri dan para duat jahmiyyah masa kini 

yang membela-bela para thaghut dan anshar mereka, lagi memerangi para muwahhidin dan 

dakwahnya, menjadikan mereka dengan sebab itu lebih buruk dari Khawarij, itu label yang 

sering sekali mereka alamatkan kepada para muwahhidin, padahal kaum muwahhidin 

hanya keluar menentang kuffar dan murtaddin, dan mereka tidak khuruj terhadap para 

pemimpin yang adil dari kaum muslimin dan mu’minin. Jadi khuruj mereka itu ketaatan 

murni, karena ia realisasi ‘amaliy bagi tauhid serta bara’ah dari syirik dan tandid. 

Maka tidak ragu lagi bahwa kaum khawalif itu dengan sikap aniayanya terhadap 

kaum muwahhidin karena ketaatannya ini adalah lebih buruk dan lebih sesat lagi lebih 

busuk dari Khawarij yang aniaya kepada kaum muslimin karena sebab maksiat dan dosa 

sesuai klaim mereka. 

                                                 
1
 Dari Fathul Bari (Kitabul Ahkam) (Bab: Al Umara min quraisy) dan lihat Al Milal Wan Nihal karya Asy Syahraitani hal: 116. 
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Maka tidaklah aneh bila Syuraih Al Qadli berkata tentang Murjiah:  

 ). هم أخبث قوم
“Mereka itu kaum yang paling busuk”. 

Dan Az Zuhriy berkata: 

 ). ءما ابتدعت يف اإلسالم بدعة أضر على أهله من اإلرجا
“Tidak dilakukan bid’ah di dalam Islam yang lebih berbahaya terhadap pemeluknya kecuali Irja”. 

Dan berkata Yahya Ibnu Katsir dan Qatadah:  

 ). ليس شيء من األهواء أخوف عندهم على األمة من اإلرجاء
“Tidak ada suatu dari ahwa yang lebih mereka takutkan terhadap umat ini daripada irja”. 

Ibrahim An Nakhaiy berkata:  

 أي اخلوارج… )أخوف على هذه األمة من فتنة األزارقة-يعين املرجئة -َلفتنتهم 
“Sungguh fitnah mereka -yaitu murjiah- adalah lebih ditakutkan atas umat ini dari fitnah 

Azariqah…) yaitu Khawarij.1 

Ini padahal sesungguhnya perbuatan Murjiah terdahulu dengan Ahlus Sunnah 

hanya terbatas di awal mulanya pada masalah nama dan lafadh, yaitu perbedaan dalam 

definisi iman saja, serta dalam masalah masuknya amalan dalam penamaannya. Namun 

demikian tidak seorangpun dari para pendahulu mereka mengajak kepada sikap tafrith 

dalam amal atau meninggalkan amalan fardlu, apalagi dari sikap menutupi dengan paham 

Irja’-nya kekafiran orang-orang kafir, kemusyrikan kaum musyrikin dan ilhad kaum 

murtaddin… tidak sama sekali, justeru di antara mereka ada ahli ibadah dan kaum zuhud, 

serta di tengah mereka ada ‘amilun dan mujtahidun.2 

Namun Irja setelah itu telah menjadi jalan untuk menyampaikan kepada madzhab 

Ghulatul Murjiah yang dikafirkan oleh sebagian salaf; dan yang tumbuh darinya Irja Kufriy 

yang tegas-tegasan penganutnya pada hari menyatakan bahwa (tidak berbahaya beserta 

adanya klaim tashdiq atau keyakinan yang benar suatupun dari mukaffarat dhahirah baik 

bersifat ucapan ataupun perbuatan sebagaimana berpaling dari jenis amal dan berpaling 

dari dien serta melepaskan diri dari faraidl secara total tidaklah berbahaya terhadapnya 

pula). 

Dan ini adalah dalil yang menunjukkan kuatnya firasat salaf radliyallahu ‘anhum dan 

kuatnya bashirah mereka di mana mereka sangat dahsyat pengingkarannya terhadap 

murjiah awa-il (pertama), padahal mereka itu tidak menampakkan sedikitpun dari kekafiran 

dan tidak pula melegalkan atau membolehkannya. 

                                                 
1
 Atsar ini dinukil dari Majmu Al Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 7/246. 

2
 Sebagai contoh lihat biografi Umar Ibnu Dzur Ibnu Abdillah Al Hamadaniy yang mana Al Imam Ahmad berkata tentangnya: “Ia adalah 

orang yang pertama kali melontarkan paham irja”. Ia itu tergolong orang yang paling rajin ibadah dan paling zuhud. Dan lihat ucapannya 

tentang Tahajjud dan ibadah dalam Hilyatul Auliya 5/105-108, dan lihat juga ucapan Sufyan tentang Qais Ibnu Muslim: “Qais Ibnu Muslim 

tidak pernah mengangkat kepalanya ke atas semenjak ini dan itu sebagai ta’dhim kepada Allah), Dan Yahya Ibnu Said, Abu Dawud dan An 

Nasai telah berkata: “Ia itu Murjiah”. 
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Namun salaf mengetahui dengan pandangan mereka yang tajam dan mendapatkan 

bahwa madzhab ini akan menghantarkan tanpa ragu lagi kepada keberlepasan dari dien dan 

meloloskan diri dari syari’atnya. 

Pengaruh Irja’ yang buruk pada hari ini serta tingkah laku Afrakhul Murjiah (Neo 

Murji-ah), keduanya menguatkan terhadap hebatnya pemahaman dan ketanggapan salaf, 

karena irja’ senantiasa terus menyimpang dengan penganutnya sehingga mengeluarkan 

ghulat mereka dari dien dan menjerumuskan mereka ke dalam mukaffirat. 

Dan masalahnya telah menghantarkan sebagian mereka kepada sikap memudahkan 

kekafiran, melegalkannya, menutupi kemusyrikan dan para pelakunya, menfatwakan 

kebolehannya dan kebolehan ikut serta di dalamnya atau kebolehan nushrahnya, 

melindunginya dan tawalli kepada para pelakunya. 

Sehingga tidaklah mengherankan bila An Nakha’iy mengatakan dengan firasatnya 

tentang para pendahulu Murjiah dan cikal bakal mereka: Sungguh fitnah mereka itu lebih 

ditakutkan terhadap umat ini daripada fitnah Azariqah”. Terutama sesungguhnya asal madzhab 

Khawarij sebagaimana ditegaskan Syaikhul Islam adalah (pengagungan Al Qur’an dan 

upaya mengikutinya)1 namun mereka disesatkan oleh keberpalingan dari sunnah yang 

menjelaskan Al Qur’an, serta hal lainnya berupa perilaku mereka dan hawa nafsu mereka 

yang tercela yang telah lalu yang menyesatkan mereka. Adapun para ekor Murjiah yang 

busuk, maka sesungguhnya mereka dengan talbis-talbisnya itu mengurai ikatan-ikatan Al 

Qur’an, Al Islam dan Al Iman satu demi satu, dan mereka mempermudah masalah 

pelanggaran Hududullah, serta mengenteng-enteng dari melakukan pembatal-pembatalnya. 

Maka mereka atas dasar ini lebih buruk dari Khawarij, nama yang selalu mereka 

tuduhkan kepada kaum muwahhidin. 

G.  Tinjauan ketujuh 

Ini… dan ketahuilah di penutup pasal ini: bahwa tuduhan yang dialamatkan 

khushum tauhid terhadap Ahluttauhid dan para du’atnya dengan label (Khawarij) yang 

dibenci oleh seluruh Ahlul Islam, ia adalah lagu lama bagi Ahlul bida, mereka mewarisinya 

dari satu sama lain. Ini adalah sunnatullah pada makhluk-Nya, yaitu Dia menjadikan para 

pewaris bagi setiap kaum. 

Sebagaimana para Nabi memiliki para pewaris yang mengikuti tapak lacak mereka 

dan membela tauhid mereka -semoga Allah ta’ala menjadikan kita bagian dari mereka- 

maka begitu juga musuh dan lawan mereka memiliki para pewaris, kaum munafiqin 

memiliki pewaris, para penggembos memiliki pewaris, para mudallisin dan para mulabbisin 

juga memiliki para pewaris, mereka saling mewarisi kebathilan dan syubhatnya, serta saling 

menyebarkannya di setiap zaman, mereka menggunakannya dalam mempromosikan 

bid’ah-bid’ahnya dan dalam mencela terhadap ahlul haq dan ashhabuththaifah al manshurah. 

 رخيص سعره      حثواً بال كيل وال ميزان) عندهم(فالبهت 
Fitnah itu bagi mereka adalah murah harganya 

                                                 
1
 Lihat Al Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 7/112. 
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Mereka meraup tanpa takaran dan timbangan 

� Dan telah lalu bait-bait qashidah Nuniyyah Ibnu Qayyim yang diberi nama Al 

Kafiyah Asy Syafiyah Fil Intishar Lil Firqah An Najiyah, di dalamnya ada penjelasan bahwa 

mubtadi’ah biasa mencap Ahlus sunnah sebagai Khawarij. 

�  Di antara hal itu juga apa yang diriwayatkan Al Khallal dalam As Sunnah dari Al 

Imam Ahmad Ibnu Hanbal, bahwa ia berkata: (Telah sampai kepadaku bahwa Abu Khalid 

dan Musa Ibnu Manshur dan selain keduanya duduk-duduk di sisi itu, dan mereka mencela 

orang-orang yang mengkafirkan, serta mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami 

mengatakan dengan pendapat Khawarij” kemudian Abu Abdillah tersenyum seperti orang 

yang dongkol). Majmu’ah Fatawa Ibnu Taimiyyah 6/476 cet Dar Al Kitab Al Ilmiyyah. 

�  Dan di antara hal itu apa yang dinukil Asy Syathibiy dari Al Hafidh 

Abdurrahman Ibnu Baththah, setelah beliau mengeluhkan dari fitnah ahli zamannya dan 

orang-orang yang menyelisihinya, dan tuduhannya dengan berbagai tuduhan dan gelar, di 

mana beliau berkata: (saya dahulu berada pada suatu keadaan yang menyerupai keadaan Al 

Imam yang masyhur Abdurrahman Ibnu Baththah Al Hafidh bersama orang-orang 

zamannya, di mana beliau menghikayatkan tentang dirinya: saya heran dari keadaan saya di 

saat safar dan saat menetap baik bersama orang-orang terdekat maupun orang-orang yang 

jauh, baik bersama orang-orang yang kenal maupun orang-orang yang tidak kenal, 

sesungguhnya saya mendapatkan di Mekkah, Khurasan dan tempat lainnya, mayoritas 

orang yang saya temui di sana baik yang sejalan atau yang berseberangan, dia mengajak 

saya untuk mengikuti apa yang dia ucapkan, membenarkan ucapannya dan menjadi saksi 

baginya. Kemudian bila saya membenarkan apa yang dia katakan dan mengiyakannya, 

maka ia menamakan saya muwafiq, dan bila saya memprotes sesuatu pada ucapannya atau 

pada perbuatannya, maka ia menamakan saya mukhalif, dan bila saya menyebutkan pada 

satu dari hal itu bahwa Al Kitab dan As Sunnah menyelisihi hal itu maka ia menamakan 

saya kharijiy, dan bila saya bacakan kepadanya suatu hadits tentang tauhid maka ia 

menamakan saya musyabbih, dan bila tentang ru’yah (melihat Allah), maka ia menamakan 

saya salimiy, dan bila tentang Al Imam maka ia menamakan saya Murji’iy, serta bila tentang 

amalan maka ia menamakan saya Qadariy…”. 

     Hingga ucapannya: “.....Bila saya menyetujui sebagian mereka maka selainnya 

memusuhi saya, dan bila saya bermudahanah kepada seluruh mereka maka saya membuat 

murka Allah tabaraka wa ta’ala, sedangkan mereka tidak bisa menolong saya sedikitpun dari 

adzab Allah, dan sesungguhnya saya berpegang teguh kepada Al Kitab dan As Sunnah, 

serta saya memohon ampun Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, dan Dialah Yang Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Asy Syathibi berkata: (Inilah kelanjutan hikayat, seolah beliau rahimahullah berbicara 

atas nama lisan semua, jarang sekali engkau dapatkan ‘alim masyhur atau orang baik yang 

tenar melainkan ia telah digunjing dengan hal-hal ini atau sebagiannya, karena hawa nafsu 

sering merasuki mukhalif, bahkan penyebab keluar dari sunnah adalah jahil akannya dan 

hawa nafsu yang diumbar yang dominan terhadap ahlul khilaf, kemudian bila demikian 

keadaannya maka shahibussunnah dituduh bukan shahibussunnah dan terus ia dituduh 

buruk dan negatif agar gelar-gelar jelek itu disandangkan (kepadanya). 
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Dan telah dinukil dari penghulu para ahli ibadah setelah shahabat (Uwais Al Qarni) 

bahwa beliau berkata: (“Sesungguhnya al amru bil ma’ruf dan an nahyu ‘anil munkar, 

keduanya tidak meninggalkan bagi orang mu’min seorang temanpun, kita memerintahkan 

mereka dengan al ma’ruf, maka mereka malah mencerca kehormatan kita, dan mereka 

mendapatkan atas itu kawan-kawan pendukung dari orang-orang fasiq, sampai -demi 

Allah- mereka itu telah menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan besar, dan demi Allah saya 

tidak meninggalkan untuk berdiri di tengah mereka dengan haqnya”). Al I’tisham 1/31-33 

secara ikhtishar. 

Sama dengan itu juga apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam bahwa (Jahmiyyah 

dan Mu’tazilah hingga hari ini menamakan orang yang menetapkan suatu dari shifat 

sebagai musyabbih -sebagai bentuk dusta dan pengada-adaan dari mereka- sampai di antara 

mereka ada orang yang ghuluw dan menuduh para Nabi shalallaahu ‘alaihim wa sallam 

dengan tuduhan itu, sampai berkata Tsumamah Ibnul Asyras salah seorang tokoh 

jahmiyyah: Tiga orang dari para Nabi Musyabihah, Musa di mana ia berkata “Tidak lain ia 

adalah cobaan-Mu,” dan Isa di mana ia berkata: “Engkau mengetahui apa yang ada pada 

diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada Diri-Mu,” dan Muhammad shalallaahu 

‘alaihi wa sallam di mana ia berkata: “Tuhan kita turun.....” 

Sampai sesungguhnya seluruh Mu’tazilah mamasukkan seluruh para imam, seperti 

Malik dan pengikutnya, Ats tsauri dan pengikutnya, Al Auza’iy dan para pengikutnya, Asy 

Syafi’iy dan para pengikutnya, Ahmad dan para pengikutnya, Ishaq Ibnu Rahwiyah, Abu 

‘Ubaidah dan yang lainnya dalam jajaran Musyabbihah. 

Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Utsman Ibnu Dirbas Asy Syafiy telah menyusun sebuah 

juz yang beliau namakan (Tanzihu Aimmatisy Syari’ah ‘Anil Alqab Asy Syani’ah) di dalamnya 

beliau menuturkan ucapan salaf dan yang lainnya dalam makna-makna bab ini, dan beliau 

sebutkan bahwa Ahlul Bida masing-masing kelompok dari mereka menggelari Ahlus 

sunnah dengan gelar yang dia buat-buat -dia mengklaim bahwa ia adalah shahih menurut 

pendapatnya yang rusak- sebagaimana kaum musyrikin dahulu menggelari Nabi dengan 

gelar-gelar yang mereka ada-adakan. Dan Rafidlah menamakan Ahlussunnah sebagai 

Nawashib.1  

Qadariyyah menamakan mereka Mujabbirah. 

Murjiah menamakan mereka Syakkak (orang-orang yang ragu)2 

Jahmiyyah menamakannya Musyabbihah. 

Dan Ahlul Kalam menamakannya Hasyawiyyah, Nawabith (orang-orang yang ngaco 

dari para pemula), Ghutsa’ dan Ghutsr (orang-orang rendahan), serta gelar-gelar serupa. 

Sebagaimana Quraisy menggelarkan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam dengan sebutan Orang 

gila, terkadang tukang syair, terkadang dukun dan terkadang orang yang mengada-ada. 

Mereka berkata: Ini adalah tanda warisan yang shahih dan mutaba’ah yang 

sempurna…) Hingga ucapannya: (…Dan orang yang menghikayatkan ucapan-ucapan dari 

manusia, dan ia menamakan mereka dengan nama-nama yang diada-adakan ini 

berdasarkan aqidah dia yang mana mereka menyelisihinya di dalamnya, maka dia 

                                                 
1
 Yaitu orang-orang yang menegakkan permusuhan terhadap Ahlul Bait menurut klaim mereka. 

2
 Karena mereka membolehkan ungkapan “Saya mu’min Insya Allah”. 



 

w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m   |    545 
 

diserahkan kepada Tuhannya, sedangkan Allah selalu mengawasi, dan tipudaya yang buruk 

itu tidak mengenai kecuali terhadap pelakunya). Dari Majmu Al Fatawa, cet Dar Ibnu Hazm 

5/72-74. 

� Dan hal serupa juga dengannya adalah apa yang dikatakan murid beliau Al 

‘Allamah Ibnul Qayyim dalam qashidahnya yang diberi nama (Al Kafiyah Asy Syafiyah Fil 

Intishar lil Firqah An Najiyah); (Pasal tentang Tanzihu Ahlil Hadits Wasy Syari’ah ‘Anil Alqab Al 

qabihah Asy syari’ah): 

  حاشاهم من إفك ذي تان
  أوىل ليدفع عنه فعل اجلاين
  ولذاك عند الغر يشتبهان

وجمسمني وعابدي أوثان    وهم الروافض 
  )أخبث احليوان

  بالنواصب شيعة الرمحن

  يرموم كذباً بكل عظيمة
  فرموهم بغياً مبا الرامي به

  يرمي الربيء مبا جناه مباهتاً 
  ّمسوهم حشوية ونوابتاً 

  حبهالرسول وص وكذاك أعداء
  نصبواالعداوةللصحابة مث مسوا

  :إىل قوله �

  لكم يا معشر اإلخوان
  يف الناس طائفتان خمتلفان

  والوارثون لضده فئتان
  ما عندهم يف ذاك من كتمان

  هم أهلها ال خرية الرمحن
  وراّثة بالبغي والعدوان

  فامسع وِعْه يا َمْن له أذنان
  شيئاً وقالوا غريه بلسان

  قسمة املّنانبني الطوائف 
  سلوان من قد ُسب بالبهتان

  ومشبٍه هللا باإلنسان
  كمحمٍد ومذمٍم امسان

  عن شتمهم يف معزل وصيان
  يف اللفظ واملعىن مها صنوان

  هذا ومث لطيفة عجب سأبديها
  البد أن يرث الرسول وضده
  فالوارثون له على منهاجه
  إحدامها حرب له وحلزبه

  بعظائم فرموه من ألقام
  فأتى األىل ورثوهُم فرموا ا
  هذا ُحيّقق إرث كّل منهما

  واآلخرون أولو النفاق فأضمروا
  هذي مواريث العباد تقسمت

  هذا ومث لطيفة أخرى ا
  جتد املعّطل العناً سمٍ 

  واهللاُ يصرُف ذاك عن أهل اهلدى
  هم يشتمون مذمماً وحممدٌ 

  صان اإلله حممداً عن شتمهم
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  للمشبه هكذا اإلرثان
  أهٌل لكل مذمٍة وهوان

  واسم املوحد يف محى الرمحن
  ولدى املعطل ُهن غري حسان
  من غري بواٍب وال استئذان

  ا اللهم باِحلرمانال تشقن
  بسرائٍر منكم وخبث جنان
  ورسوله بالعلم والسلطان

  أحٌد ولو ُمجعت له الثقالن
  

  قد جاء باآلثار والقرآن
  أخذوا الظواهر ما اهتدوا ملعان

  اع عن شتم املعطلكصيانة األتب
  والسُب مرجعه عليهم إذ همُ 
  وكذا املعطل يلعن اسم مشبهٍ 

  هذي حساُن عرائٍس زُّفت لكم
  والعلُم يدخل قلَب كل موفقٍ 

  ويرّدُه احملروُم ِمْن ُخْذالنه
  موتوا بغيظكُم فريب عاملٌ 
  فاهللاُ ناصر دينه وكتابه
  واحلق ركٌن ال يقوُم هلّده

  :وقد تقدم قوله
  أم قالوا ملن ومن العجائب

  أنتم بذا مثل اخلوارج إم
Mereka menuduh mereka secara dusta dengan segala tuduhan besar 

Sungguh jauh mereka dari tuduhan pembawa fitnah 

Mereka menuduhnya secara aniaya dengan tuduhan yang mana si penuduh 

lebih layak dengannya untuk menghindarkan darinya perbuatan si pelaku 

Dia tuduh orang bebas dengan apa yang dia lakukan seraya memfitnah. 

Oleh karena itu keduanya sama bagi yang memiliki cahaya 

Mereka menamakannya Hasyawiyyah dan Nawabit 

Juga Mujassimun dan Penyembah berhala, padahal mereka 

dan begitu juga musuh-musuh Rasul dan sahabatnya 

Adalah Rafidlah, hewan yang paling buruk1 

Mereka pasang permusuhan pada sahabat terus mereka namai 

Syi’aturrahman dengan sebutan Nawashib. 

Hingga ucapannya: 

Inilah dan di sana ada hal unik yang akan saya tampakkan 

kepada kalian wahai ma’syaral ikhwan 

Rasul dan lawannya mesti diwarisi 

di tengah manusia oleh dua kelompok yang bertentangan. 

Para pewaris beliau di atas minhajnya 

dan para pewaris lawannya dua kelompok 

yang satu memerangi beliau dan barisannya 

dalam hal ini mereka tidak menutup-nutupi 

                                                 
1
 Sebagaimana sebagian Afrakh mereka mengklaim pada zaman kita saat menuduh Al Muwahhidin dari Ahlus sunnah dengan sikap 

membenci Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam atau mencela para sahabatnya, bila mereka berhenti pada wasiatnya tentang anjuran tidak 

mengkultuskan dan ghuluw kepada beliau shalallahu 'alaihi wa sallam, atau mereka menolak sebagian ijtihad sahabat atau pendapat-

pendapat mereka yang tidak kuat karena mengikuti dalil yang nampak bagi mereka. 
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Mereka menuduhnya dengan gelar-gelar yang sangat buruk 

yang padahal merekalah yang lebih berhak bukan manusia pilihan Ar Rahman 

Terus datang para pewaris mereka, kemudian dengannya mereka menuduh 

para pewaris Rasul secara aniaya dan permusuhan 

Ini merealisasikan warisan masing-masing dari keduanya 

maka dengar dan pahamilah hai orang yang memiliki telinga dua 

Dan yang lainnya kaum munafiqin, mereka sembunyikan 

sesuatu dan mengatakan lain dengan lisan mereka 

Inilah warisan para hamba yang terpilah 

di antara banyak kelompok pembagian Al Mannan 

Ini dan di sana ada keunikan lain yang dengannya 

terhibur orang yang telah dihina dengan fitnah 

Engkau dapati Mu’aththil melaknat orang mujassim 

dan orang yang menyamakan Allah dengan manusia 

Allah palingkan itu dari Ahlul huda 

seperti Muhammad dan Mudzammam adalah dua nama1 

Mereka mencela Mudzammam sedang Muhammad adalah 

jauh dan terjaga dari celaan mereka 

Al Ilah telah menjaga Muhammad dari celaan mereka 

dalam lafadh dan makna keduanya berbeda 

seperti keterjagaan para pengikut dari celaan Mu’aththil 

terhadap Musyabbih, begitulah dua warisan 

Humpatan kembali terhadap mereka karena mereka 

pantas bagi setiap keburukan dan kehinaan. 

Begitu juga Al Mu’aththil melaknat nama musyabbih 

sedang nama muwahhid dalam lindungan Ar Rahman 

Inilah gadis cantik pengantin disandang buat kalian 

dan menurut Mu’aththil mereka itu tidak cantik 

Ilmu itu masuk ke hati setiap orang yang Dia luruskan 

tanpa ada penjaga pintu dan tanpa minta izin 

Dan ia ditolak oleh orang yang terhalangi karena kehinaannya 

Ya Allah jangan binasakan kami dengan keterhalangan”. 

Matilah kalian dengan kedongkolan, karena Tuhanku mengetahui 

segala rahasia dari kalian dan keburukan hati 

Allah pasti menolong dien, dan Kitab-Nya 

juga Rasul-Nya dengan ilmu dan kekuatan 

Kebenaran itu adalah pilar yang tak mampu menghancurkannya 

seorangpun walau jin dan manusia kumpul untuknya 

Dan telah lalu ucapannya: 

Sungguh tergolong aneh mereka mengatakan kepada orang 

yang datang dengan atsar dan qur’an: 

                                                 
1
 Isyarat kepada hadits Al Bukhari 33-35: (Apa kalian tidak ta’jub, bagaimana Allah memalingkan dariku celaan dan pelaknatan Quraisy? 

Mereka mencerca Mudzammam dan melaknat Mudzammam sedangkan saya adalah Muhammad).” Dan di dalamnya ada penghibur bagi 

muwahhidin para pengikut Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang dicela oleh lawan mereka dengan gelar ta’thil dan tasybih, dan begitu 

juga pencapan dengan Khawarij dan Takfiriy, karena Allah memalingkan dari mereka celaan dengan hal itu, karena mereka itu lepas diri 

dari gelar-gelar ini, dan mereka jauh dari celaan mereka yang mana itu kembali kepada lawan mereka yang mengada-adanya, serta yang 

mana mereka itu layak akan setiap celaan dan hinaan. 
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Kalian dengan ini seperti Khawarij, bahwa mereka 

mengambil dhawahir namun tidak mengerti akan maknanya. 

 

Hingga akhir bait-bait beliau rahimahullah yang berkaitan dengan itu. 

 

 

***** 
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PENUTUP 

Kami Memohon Penutup Yang Baik Kepada Allah 

 

 

Ketahuilah semoga Allah meneguhkan kami dan engkau di atas kebenaran yang 

nyata, bahwa telah tsabit dengan khabar yang benar bahwa akan selalu ada dari umat ini 

kelompok, atau golongan atau jamaa’ah yang tegak mempertahankan dien ini, membelanya, 

menolongnya, meninggikan hujjahnya dan melenyapkan darinya tahrif kaum Muharrifin 

dan permainan kaum mubthilin, sampai datang keputusan Allah sedangkan mereka di atas 

itu. 

Al Imam Ahmad, Al Bukhari, Muslim, dan Ashabussunan telah meriwayatkan hadits 

Ath Thaifah Al Manshurah Adh Dhahirah Al Qaimah bidienillah dari sekian belas sahabat 

dengan lafadh-lafadh yang berdekatan yang mencapai batasan mutawatir.1  

Di dalamnya Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam memberi kabar gembira bahwa: 

] ويف رواية يقاتلون[من أميت، ظاهرين، ] أمة :غريها ناس، ويف  :عصابة، ويف أخرى  :ويف رواية[ال تزال طائفة، 
] ويف رواية، ال يضرهم من خذهلم[ال يضرهم من كّذم وال من خالفهم، ] على احلق  :ويف رواية[على أمر اهللا، 

 ]). حىت يقاتل آخرهم الدجال  :حىت تقوم الساعة، ويف أخرى  :ويف رواية[حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك، 
(Akan senantiasa kelompok [dan dalam satu riwayat: “ishabah,” dan dalam riwayat lain: 

“manusia” dan yang lainnya: “umat] dari umatku menang nampak, [dan dalam satu riwayat: 

“berperang”] di atas perintah Allah [dan dalam satu riwayat: “di atas al haq”] tidak 

memadlaratkan mereka orang yang mendustakan mereka dan tidak pula orang yang menyelisihi 

mereka, [dan dalam satu riwayat: “tidak memadlaratkan mereka orang yang menggembosi mereka] 

sampai datang keputusan Allah sedang mereka seperti itu, [dan dalam satu riwayat: “sampai 

kiamat datang,” dan riwayat lain: “sampai akhir mereka memerangi dajjal”]). 

Maka wajib atas pencari al haq untuk mengetahui/mengenal khashaish (tanda-tanda 

khusus), ciri-ciri dan sifat-sifat thaifah ini, untuk membedakannya dan bergabung 

dengannya, sehingga menjadi bagian jajarannya, ansharnya dan tentaranya yang bertauhid. 

Di antara khashaish (ciri-ciri khusus)nya yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang 

beraneka ragam. 

(1) Bahwa ia dhahirah di atas Amrullah (al haq) 

Adh dhuhur (nampak) di atas al haq, mencakup terang-terangan dengan dakwah 

dan keyakinan, menampakkannya dan menjelaskannya terang-terangan, membeberkannya 

dan tegas-tegasan dengannya tanpa mudahanah atau mudarah dan talbis. 

Dan itu agar manusia mengenal al haq dengan gambaran yang paling bersinar, agar 

terpisah yang buruk dari yang baik, serta supaya terang sabilul mujrimin dengan jelasnya 

sabilul mu’minin, sebagaimana firman-Nya ta’ala: 

                                                 
1
 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menegaskan terhadap hal itu, dilihat dalam (Iqtidla Ash Shiratil Mustaqim..) dan As Sayuthiy menegaskan 

juga dalam Qathful Azhar Al Mutanatsirah, dan selain mereka. 
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“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang 

bersama dengan Dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri 

daripada kalian dari daripada apa yang kalian ibadati selain Allah, kami ingkari (kekafiran) kalian dan 

telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kalian 

beriman kepada Allah saja...”  (Al Mumtahanah: 4) 

Perhatikan firman-Nya ta’ala: “saat mereka berkata,” yaitu mereka telah menghadapi 

kaumnya dengan itu terang-terangan. 

Dan juga firman-Nya: “dan telah nampak antara kami dengan kalian,” yaitu jelas dan 

nyata. 

Syaikh Ishaq Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil 

Wahhab, berkata saat beliau menjelaskan pentingnya menampakkan keyakinan, dakwah 

demi merealisasikan tauhid lahir bathin, nushratuddien dan memanas-manasi kaum 

musyrikin, beliau berkata:  

فانظر (  :مث قال - وذكر آية املمتحنة السابقة) وال يكفي بغضهم بالقلب، بل البد من إظهار العداوة والبغضاء( 
التصريح أي ظهر، هذا هو إظهار الدين، فالبد من ) بدا بيننا(حيث قال   :إىل هذا البيان الذي ليس بعده بيان

كما أن .  ، ومعىن العداوة أن تكون يف عدوة، والضد يف عروة أخرىبالعداوة وتكفريهم جهاراً، واملفارقة بالبدن

، وقلب املؤمن ال خيلو من عداوة الكفار، وإمنا النزاع يف إظهار أصل الرباءة املقاطعة بالقلب واللسان والبدن
 ). 141(جزء اجلهاد ص ) ديةالدرر السنية يف األجوبة النج(أهـ )…العداوة

(Dan tidak cukup membenci mereka dengan hati, namun mesti menampakkan permusuhan 

dan kebencian) dan beliau tuturkan ayat Al Mumtahanah tadi, terus berkata: (lihatlah pada 

penjelasan yang tidak ada penjelasan sesudahnya, di mana Dia berfirman: “telah nampak 

antara kami” yaitu jelas, inilah idhharuddien, maka mesti terang-terangan dengan sikap 

permusuhan dan mengkafirkan mereka secara jahr, serta memisahkan diri dengan badan. 

Sedangkan makna ‘adawah (permusuhan) adalah engkau berada di satu lembah dan musuh 

di lembah lain, sebagaimana asal bara’ah adalah memutuskan hubungan dengan hati, lisan 

dan badan. Hati orang mu’min tidak kosong dari sikap memusuhi kuffar, namun 

perselisihan itu hanya tentang idhharul ‘adawah (penampakkan permusuhan)…). Ad Durar As 

Sunniyyah Fil Ajwibah An Najdiyyah, juz Al Jihad hal 141. 

Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman berkata dalam syairnya: 

  بالكفر إذ هم َمعشٌر كفار
  يا للعقول أما لكم أفكار
  واحلب منه وما هو املعيار
  جهراً وتصرحياً هلم وجهار

  إظهار هذا الدين تصريح هلم
  وعداوٌة تبدو وبغٌض ظاهرٌ 

  هذا وليس القلب كاٍف بُغضه
  لكنما املعيار أن تأيت به
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 )77، 76(ص ) ديوان عقود اجلواهر املنضدة احلسان(
Idhharuddien ini adalah terang-terangan terhadap mereka 

dengan vonis kafir karena mereka itu adalah kumpulan orang-orang kafir. 

Dan permusuhan yang nampak juga kebencian yang jelas 

Hai para pemilik akal, apa kalian memiliki pikiran 

Ini tidaklah hati cukup kebenciannya 

Dan kecintaan darinya, bukanlah ia sebagai patokan 

Namun yang jadi patokan adalah engkau mendatangkannya 

terang-terangan, tegas-tegasan di hadapan mereka serta kejelasan 

(Diwan ‘U qud Al Jawahir Al Mundladah Al Hisan hal 76-77)1 

- Dhuhur di atas Amrullah mencakup juga: Keteguhan orang-orang thaifah ini di 

atas al haq dan dien yang diwariskan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam, istiqamah di atas 

sabilul mu’minin dan berpegang pada aqidah dan thariqah serta tuntunan juga sifat Al Firqah 

An Najiyah: Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 

Inti itu, kepalanya dan pondasinya adalah tahqiquttauhid, menegakkannya dan 

menyatakan bara’ah dari syirik dan para pelakunya, karena ia adalah dakwah Al Anbiya dan 

Al Mursalin seluruhnya, sebagaimana firman Allah ta’ala:  

ô‰s) s9 uρ $ uΖ÷Wyèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $#   

“Sesungguhnya Kami telah mengutus pada setiap umat ini rasul, (mereka mengatakan kepada 

umatnya): “Ibadahlah kalian terhadap Allah dan jauhi Thaghut” (An Nahl: 36) 

Dan juga berfirman subhanahu:  
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“Dan tidak Kami utus sebelummu seorang rasulpun melainkan Kami wahyukan kepadanya: 

“Sesungguhnya tidak ada ilah (yang haq) kecuali Aku, maka beribadahlah kalian kepada-Ku.”(Al 

Anbiya: 25)” 

Ajaran para nabi dalam inti ini adalah satu, yang mana Allah ta’ala memerintahkan 

Nabi-Nya shalallaahu ‘alaihi wa sallam untuk istiqamah di atasnya dalam banyak ayat dari 

Kitab-Nya, di antaranya firman Allah ta’ala:  

öΝ É) tGó™ $$ sù !$ yϑx. |N ö�ÏΒé& tΒuρ z>$s? y7yètΒ Ÿωuρ (# öθtóôÜ s? 4 …çµ ¯Ρ Î) $ yϑÎ/ šχθè= yϑ÷ès? ×��ÅÁ t/ ∩⊇⊇⊄∪    

“Maka istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah 

taubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia melihat apa yang kamu 

kerjakan”. (Huud: 112) 

Dan firman-Nya subhanahu:  

                                                 
1
 Ini dan yang sebelumnya adalah nukilan dari kitab kami “Millah Ibrahim” silahkan dirujuk karena sangat penting. 
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“Dan begitulah Kami telah jadikan kamu di atas suatu ajaran dari urusan ini, maka ikutlah ajaran itu 

dan jangan kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”. (Al Jatsiyah: 18) 

Dan di antara ajaran dan urusan yang dipegang oleh Thaifah ini adalah berpegang 

teguh dengan Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, dan berlepas diri dari aqidah firqah-

firqah yang sesat lagi menyelisihinya, yang tercakup di bawah keumuman firman-Nya 

ta’ala: “Dan janganlah kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”. Ia adalah 

kelompok yang pertengahan, dalam Manhajnya, Aqidahnya, Jihadnya, Dakwahnya dan 

Perilakunya, ia tidak cenderung kepada ifrath dan tidak pula kepada tafrith dalam semua 

masalah dien ini; (Mereka -sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam- adalah pertengahan 

dalam bab Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala antara Ahlut Ta’thil Al Jahmiyyah dengan 

Ahlut Tamtsil Al Musyabbihah, mereka pertengahan dalam bab Af’aalullah ta’ala antara Al 

Qadariyyah dengan Al Jabbariyyah, dan dalam bab Wa’idullah antara Murji’ah dengan 

Wai’idiyyah dari kalangan Qadariyyah dan yang lainnya, dan dalam bab Al Iman dan ad 

dien antara Haruriyyah dan Mu’tazilah dengan Murjiah dan Jahmiyyah, serta dalam hal 

sahabat Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam antara Rafidlah dengan Khawarij). Dari Al 

Aqidah Al Washthiyyah. 

- Dan dhuhur ini mencakup juga; dhuhur (kemenangan) hujjah dan dakwah mereka 

atas lawan-lawan mereka, karena di antara makna dhuhur adalah ghalabah (menang), oleh 

sebab itu datang dalam sebagian riwayat-riwayat Hadits “Manshurin” dan dalam sebagian 

riwayat “qahrin li ‘aduwwihim” dan “dhahirin ‘ala man naawa-ahum”. Namun tidak mesti 

darinya kemenangan materi selalu, karena kemenangan dien ini dan dhuhur hujjahnya, kuat 

barahin-nya, kepatenan syari’atnya serta keberadaannya di atas agama-agama dan ajaran-

ajaran lainnya adalah tergolong makna dhuhur, ‘uluw, ‘izzah dan kemenangan terbesar.... 

sampai Allah memberikan tamkin bagi dien ini dan pemeluknya di bumi ini. Dan kami 

dengan karunia Allah melihat langsung kemenangan dakwah ini serta ketinggian kalimat 

dan hujjahnya atas dakwah-dakwah lain yang menyimpang di zaman ini, sebagaimana 

memang keberadaannya seperti itu di setiap zaman. Ia adalah dakwah marfu’ah muthahharah 

mubarakah yang tidak membutuhkan dan penganutnya juga tidak membutuhkan kepada apa 

yang dijadikan sandaran oleh lawan-lawannya berupa sikap tadlis, talbis, dusta dan 

mempermainkan nushush, oleh sebab itu sangat cepat sekali mereka terbongkar dan 

syubhatnya berguguran saat ahlu dakwah ini mempecundangi mereka dengan halilintar Al 

Kitab dan As Sunnah. 

Dan begitu juga keadaan para musuh dakwah ini dari kalangan thawaaghit dan 

ansharnya, sering sekali kami hadapi mereka -bi fadllillah ta’ala wa tatsbitih- dengan dalil-dalil 

syar’iy, kami bongkar dalih-dalih mereka dan hiasan-hiasan mereka, dan kami gugurkannya 

dengan barahin Al Kitab Was Sunnah, sehingga mereka terbongkar dan mereka kelabakan, 

atau menundukkan kepala di hadapan kejelasan hujjah-hujjah dakwah yang tinggi ini dan di 

hadapan telanjang dan gugurnya kebohongan kebathilan mereka, sehingga mayoritas 
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mereka beralih -bila tidak memiliki kekuasaan untuk mengancam dan menyiksa-1 kepada 

pelontaran alasan rizki, dlarurat, tekanan realita, dan....  segudang alasan kaum munhazimin. 

Bahkan mereka berlindung dengan hal seperti itu di hadapan sebagian ‘awam al 

muwahhidin. Dan saya ingat seorang ummiy dari al muwahhidin pernah mendebat mereka 

selalu dengan ucapannya: (Ia adalah dua kalimat: “sembahlah Allah dan jauhi thaghut” tidak 

butuh terhadap ke sana kemari dan putar-putar; apakah kalian menjauhi thaghut atau justru 

kalian melindungi dan membelanya??) maka merekapun tidak mendapatkan jawaban, 

bahkan mereka malah berupaya mengelak dan berlindung dengan alasan-alasan yang rapuh 

dan ini pembenaran ucapan Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab rahimahullah:  

فجند اهللا  “وإن جندنا هلم الغالبون”  :والعاّمي من املوّحدين يغلب األلف من علماء املشركني، كما قال تعاىل
 .أهـ كشف الشبهات) هم الغالبون باحلجة واللسان، كما أم الغالبون بالسيف والسنان

(Dan satu orang awam dari Al Muwahhidien bisa mengalahkan seribu dari ulama kaum 

musyrikin, sebagaimana firman Allah ta’ala: “Dan sesungguhnya tentara Kami akan 

mengalahkan mereka”. Tentara Allah itulah yang menang dengan hujjah dan lisan, 

sebagaimana mereka itu juga yang menang dengan pedang dan tombak). Kasyfusysyubuhat. 

Dan ini semuanya tergolong kemenangan hujjah dan dakwah thaifah ini, serta 

penaklukkan mereka terhadap orang yang merintangi mereka. Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

berfirman:  
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“Dialah Yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan dienul haq supaya Dia 

memenangkannya atas dien seluruhnya walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya.” (At 

Taubah: 33) 

Dan Dia subhanahu berfirman: 
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“Maka Kami bantu orang-orang yang beriman atas musuh mereka menjadi orang-orang yang 

menang”. (Ash Shaff: 14) 

Dan firman-Nya ta’ala: 

                                                 
1
 Adapun mereka para tukang pukul, maka sesungguhnya mereka itu tidak bisa menghadapi hujjah kaum muwahhidin yang menelanjangi 

mereka, memojokkan mereka dan membongkar kebathilan mereka kecuali dengan cemeti dan tongkat mereka, seraya mereka  menduga 

dengan kedunguannya yang sangat bahwa tongkat/cemeti itu bisa merubah keyakinan, atau melenyapkan tauhid. Dan seringkali ihwah 

tauhid mengatakan kepada mereka dan menulis di tembok penjaranya: 

  وما زادنا السجن إال يقني

  وقتل الدعاة ولو باملئني

  وإظهار توحيد حق ودين

  وما زادنا القيد إال ثباتاً 

  وما زاد تعذيب إخواننا

  نناسوى رفع راية إميا
Borgol tidak menambah bagi kami kecuali keteguhan 

Dan penjara tidak menambah bagi kami melainkan keyakinan 

Penyiksaan terhadap ikhwan kami dan pembunuhan para du’at 

Meskipun mencapai ratusan tidaklah menambah 

kecuali ketinggian panji iman kami 

dan menampakkan tauhid dan dien yang haq 

….Akan tetapi mereka tidak mengerti…!! 
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“Dan Milik Allahlah kejayaan ini, dan bagi Rasul-Nya serta bagi kaum mu’minin”. (Al Munafiqin: 8) 

Allah ta’ala hanyalah mengangkat keberadaan dakwah ini, membuat jaya thaifahnya 

serta meninggikan hujjah mereka, dengan ketaatan mereka, istiqamah di atas perintah Allah, 

keteguhan mereka di atas Al Haq yang diwariskan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam, dan 

jihad mereka fisabilillah, sebagaimana firman Allah ta’ala:  
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“Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya”.  (Fathir: 

10) 

Allah subhanahu menjelaskan bahwa istiqamah di atas amrullah dan amal shaleh 

yang menepati Al Haq, ialah yang mengangkat dakwah dan ucapan. Dan dengan ini 

sebagian ulama menafsirkan ucapan Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam tentang Khawarij: 

(mereka membaca Al Qur’an seraya ia tidak melewati tenggorokan mereka), yaitu tidak diangkat, 

tidak diterima, tidak ditampakkan dan tidak dijayakan, karena ia tidak dibarengi amal 

shaleh yang selaras dengan syari’at yang mengangkatnya, namun justru amal-amal mereka 

itu ghuluw dan keluar dari aturan syari’at serta aniaya terhadap kaum muslimin. 

Dan ini sebagai bukti pembenaran firman-Nya ta’ala:  

$ ¨Βr'sù ß‰t/ ¨“9 $# Ü=yδõ‹uŠsù [ !$ x� ã_ ( $ ¨Βr& uρ $ tΒ ßì x�Ζtƒ }¨$̈Ζ9$# ß]ä3 ôϑu‹sù ’Îû ÇÚö‘ F{$#   

 “Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; adapun yang memberi 

manfaat bagi manusia, maka ia tetap di bumi”.  (Ar Ra’du: 17) 

(2) Dan di antara khashaish thaifah ini -semoga Allah menjadikan kami dan engkau 

bagian dari penganutnya- juga adalah bahwa ia adalah thaifah yang berperang di atas 

Amrullah, bukan di atas amr (urusan/perintah) selain-Nya, ia berupaya untuk mengangkat 

syari’at Allah dan membelanya dengan tangan, kekuatan dan senjata, di samping dengan 

ucapan, hujjah dan lisan. Di dalam lafadh An Nasai akan hadits ini dari Salamah Ibnu Nufail 

Al Kindiy radliyallahu ‘anhu, berkata:  

أذال الناس اخليل، ووضعوا ! يا رسول اهللا  :كنت جالسًا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رجل
  :فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوجهه، وقال.  ال جهاد، قد وضعت احلرب أوزارها  :السالح، وقالوا

احلق، ويزيغ اهللا هلم قلوب أقوام، ويرزقهم كذبوا، اآلن اآلن جاء القتال، وال يزال من أميت أمة يقاتلون على (
احلديث إىل ) …منهم، حىت تقوم الساعة، وحىت يأيت وعد اهللا، واخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة

 ). 4/104(وهو يف مسند أمحد أيضاً ) وعقر دار املؤمنني الشام( :قوله
“Saya pernah duduk di samping Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam, maka seorang laki-laki 

berkata: Wahai Rasulullah, orang-orang meninggalkan kuda1 dan meletakkan senjata serta 

berkata: “Tidak ada jihad, perang sudah usai”. Maka Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam 

                                                 
1
 Adzaalul khail yaitu menghinakan kuda, meremehkannya, menelantarkannya dan meletakkan darinya alat perang. 
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menghadapkan wajahnya dan berkata: (Mereka bohong, sekarang telah datang perang, dan akan 

senantiasa dari umatku suatu umat yang berperang di atas al haq, Allah palingkan bagi mereka hati-

hati banyak kaum, dan Dia memberi rizki mereka dari kaum-kaum itu sampai tiba sa’ah dan sampai 

datang janji Allah. Dan kuda itu diikatkan kebaikan di ubun-ubunnya hingga hari kiamat…) hingga 

sabdanya: (Dan pusat Darul Mu’minin adalah Asy Syam). Ia ada pada Musnad Ahmad juga 

4/104. 

(3) Di antara kekhususan thaifah ini -semoga Allah menjadikan kami dan engkau 

bagian dari tintanya yang bertauhid- bahwa ia tidak merasa terganggu karena sedikitnya Al 

Anshar dan banyaknya orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang mendustakan, 

orang-orang yang menggembosi dan orang-orang yang menentang, sebagaimana sifat ini 

datang pada hadits ini: 

  ). ال يضرهم من خذهلم(و) ال يضرهم من كذم وال من خالفهم(
“Tidak membahayakan mereka orang-orang yang mendustakan mereka dan tidak pula orang yang 

menyelisihi mereka,” dan “tidak membahayakan mereka orang yang menggembosi mereka”. 

       Hal itu tidak membuat mereka berhenti dari melanjutkan jihad, dan tidak 

memalingkan dari sikap terang-terangan dengan dakwah mereka apa yang dilakukan oleh al 

khushum berupa takdzil (penggembosan), dusta, mengada-ada, celaan, dan pelabelan dengan 

gelar-gelar yang sangat busuk, seperti Khawarij, Takfiriy, Teroris, Militan dan tuduhan 

lainnya yang telah diisyaratkan sebagiannya. 

Semua itu tidak menyimpangkan mereka dan manhaj thaifah ini yang paling 

mendasar yang mana ia adalah “Amrullah” sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. 

Dan mereka tidak melepaskan diri dari kebenaran mereka yang mereka pegang, atau 

menganut pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang berupa reaksi balik 

terhadapnya yang dilakukan oleh lawan-lawan dan musuh-musuh mereka kepada diri 

mereka berupa teror pemikiran, atau teror mental atau teror fisik. Sama sekali tidak, karena 

aqidah mereka, manhaj mereka, dakwah mereka, jihad mereka dan qital mereka semua itu 

mereka ambil dari Amrullah dan syari’atnya yang bebas dari hawa nafsu orang-orang yang 

tidak mengetahui. 

Oleh sebab itu pendukung thaifah ini tidak merasa kesepian dengan sedikitnya 

anshar mereka dan bersatunya semua yang ada di bumi atas sikap memusuhi mereka. 

Bagaimana mereka merasa kesepian sedangkan Pelindung mereka selalu bersama mereka:  

¨βÎ) ©!$# yì tΒ tÏ%©!$# (#θs) ¨? $# tÏ% ©!$# ¨ρ Νèδ šχθãΖÅ¡ øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪    

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang mana mereka itu 

berbuat baik”. (An Nahl: 128) 

Dan telah dikatakan kepada sebagian salaf1: “Apa engkau tidak merasa kesepian? Dia 

menjawab: Bagaimana saya merasa kesepian sedangkan Dia berfirman: “Aku adalah teman 

duduk orang yang mengingat-Ku.”  

Dan di dalam hadits qudsiy Allah ta’ala berfirman:  

                                                 
1
 Dinisbatkan kepada Muhammad Ibnu An Nadlr sebagaimana dalam Syu’abil Iman karya Al Baihaqiy. 
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 )أنا مع عبدي ما ذكرين وحترّكت يب شفتاه(
“Aku selalu bersama hamba-Ku selama ia mengingatKu dan kedua bibirnya bergerak dengan 

(mengingat)Ku.”1  

Sedangkan Al Firqah An Najiyah selalu mengingat Allah dan tidak lalai dari 

mengingat-Nya sekejap pun, karena mereka memikul keinginan besar untuk meninggikan 

dien-Nya dan nushrah dakwah-Nya di waktu pagi dan sore. Dan yang merasa kesepian itu 

adalah orang yang lemah hubunganya dengan Allah, sedikit ibadahnya dan jarang 

dzikirnya. Dan ini adalah termasuk bekal yang tidak diterlantarkan dan disepelekan oleh 

ashhabuth thaifah ini, Allah sendiri telah mensifati para pendahulu mereka, bahwa mereka: 

šχθããô‰tƒ Ν æη−/ u‘ Íο4ρ y‰tóø9 $$Î/ Äc Å ýèø9 $# uρ tβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ …çµ yγ ô_uρ    

“Menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridlaan-Nya.” (Al Kahfi: 28) 

Dan bahwa mereka itu: 

Wξ‹Î= s% zÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $ tΒ tβθãèyföκu‰  Í‘$ ptôā F{$$ Î/ uρ öΛèε tβρ ã�Ï� øótGó¡ o„   

“Sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum 

fajar.”  (Adz Dzariyat: 17-18) 

Mereka itu memikul urusan dien ini dan keberhasilan dakwah yang mahal ini di 

dada mereka siang malam, mereka habiskan waktu dan umur mereka dalam jihad dalam 

rangka meninggikan dan menjayakannya, oleh sebab itu mereka tidak melupakan 

kebersamaan Penolongnya, Pelindungnya, Pemberi kejayaannya serta Pembelanya. Dan 

bagaimana merasa kesepian sedangkan Dia Subhanahu Wa Ta’ala Pelindung mereka, Dialah 

sebaik-baik Penolong dan Pelindung. 

Sebagaimana mereka tidak merasa kesepian karena sedikitnya Anshar para 

penempuh jalan ini di zaman mereka, selama mereka teringat akan orang-orang yang telah 

mendahului mereka di atas jalan yang mulia ini dari kalangan mu’min, muttaqin, mujahidin, 

syuhada dan para Nabi, serta orang terdepan mereka khatamul Anbiya shalallaahu ‘alaihi wa 

sallam, panglima dan panutan mereka. 

Selama mereka menghibur diri dan merasakan kebersamaan panglima yang agung 

ini dan sikap terdepan beliau di depan barisan dalam dakwah, jihad dan qital fi sabilillah, 

maka bagaimana dan mana mungkin mereka merasa kesepian? 

Bukankah Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman:  

Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ…çµ yètΒ â !# £‰Ï© r& ’n?tã Í‘$¤� ä3 ø9 $# â !$ uΗxqâ‘ öΝ æηuΖ÷�t/  

“Muhammad itu Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir lagi 

kasih sayang di antara mereka,”  (Al Fath: 29) 

Mereka itu dengan karunia dan taufiq Allah tergolong orang yang bersama 

Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam meskipun mereka telah dihalangi waktu yang 

                                                 
1
 Musnad Ahmad 2/540 dengan Isnad shahih dari Abu Hurairah secara marfu. 
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panjang, selagi mereka itu mengikuti tuntunannya, berpegang teguh pada sunnahnya lagi 

istiqamah di atas jalan dan dakwahnya. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah saat menjelaskan firman-Nya ta’ala:  

 Éir'x.uρ ÏiΒ %c É< ¯Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çµ yètΒ tβθ•‹În/ Í‘ ×��ÏWx. $ yϑsù (#θãΖyδ uρ !$ yϑÏ9 öΝ åκu5$|¹r& ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# $ tΒuρ (#θà� ãè|Ê $ tΒuρ (#θçΡ% s3 tGó™$# 3 ª!$# uρ �=Ït ä† 

tÎ�É9≈ ¢Á9 $#  

“Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut 

(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan 

Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang 

sabar.”  (Ali Imran: 146) 

Beliau berkata sesungguhnya (keberadaan Nabi berperang bersamanya atau 

terbunuh bersamanya ribbiyyun yang banyak tidaklah mesti bahwa Nabi ada di tengah 

mereka dalam peperangan, akan tetapi setiap orang yang mengikuti Nabi dan dia berperang 

di atas dien-nya maka berarti ia telah berperang bersamanya, dan inilah yang dipahami para 

sahabat, karena peperangan mereka terbesar adalah setelah wafat beliau shalallaahu ‘alaihi wa 

sallam, sampai mereka menaklukkan Syam, Mesir, Irak, Yaman, ‘Ajam, Romawi, Maghrib 

dan Masyriq. Dan saat itu nampaklah banyaknya orang yang terbunuh bersamanya, karena 

orang-orang yang berperang dan terbunuh sedang mereka di atas dienul Anbiya adalah 

banyak, sehingga dalam ayat ini ada pelajaran bagi seluruh mu’minin hingga hari kiamat, 

karena mereka seluruhnya beperang bersama Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam dan di atas 

diennya meskipun beliau telah meninggal.  

Dan mereka itu masuk dalam firman-Nya:  

Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ…çµ yètΒ â !# £‰Ï© r& ’n?tã Í‘$¤� ä3 ø9 $# â !$ uΗxqâ‘ öΝ æηuΖ÷�t/  

“Muhammad itu Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir lagi 

kasih sayang di antara mereka,” (Al Fath: 29) 

Dan dalam firman-Nya:  

tÏ%©!$# uρ (#θãΖtΒ# u -∅ ÏΒ ß‰÷èt/ (#ρ ã�y_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_uρ öΝ ä3 yètΒ  

“Dan orang-orang yang beriman sesudahnya, mereka hijrah dan berjihad bersama kalian”. (Al Anfal: 

75) 

Maka tidak disyaratkan keberadaan orang bersama yang ditaatinya itu dia bisa 

menyaksikan yang ditaatinya itu lagi memandang kepadanya). Majmu Al Fatawa cet. Dar 

Ibnu Hazm 1/48. 

Hendaklah memahami ini baik-baik dan mencamkannya setiap orang yang ingin 

bergabung dengan kendaraan Ath Thaifah Al Qaimah Bi Dienillah ini, dan keterasingan 

mereka di antara manusia janganlah membuat dia merasa sepi… Dan semoga Allah 

merahmati Ibnul Qayyim saat berkata: 

  ال توحشّنك غربة بني الورى فالناس كاألموات يف احلسبان
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 الغرباء حقاً عند كل زمان
 والتابعون هلم على اإلحسان
 وحمارب بالبغي والطغيان

 ذقت األذى يف نصرة الرمحن

  أو ما علمت بأن أهل السنة
  قل يل مىت سلم الرسول وصحبه

  من جاهل ومعاند ومنافق
  وتظن أنك وارٌث هلم وما

Janganlah keterasingan di antara manusia membuatmu merasa sepi 

Karena manusia itu seperti mayat dalam perhitungan 

Apa engkau tidak tahu bahwa Ahlussunnah itu 

Orang-orang asing sebenarnya di setiap zaman 

Katakan kepadaku kapan selamat Rasul dan sahabatnya 

Juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan 

Dari orang jahil, mu’anid, dan orang munafiq 

Juga orang yang memerangi dengan sikap aniaya dan melampaui batas 

Dan engkau mengira bahwa engkau pewaris mereka, sedangkan belum 

Pernah merasakan kepedihan dalam membela (dien) Ar Rahman. 

 

(4) Dan di antara Khashaish Thaifah ini -semoga Allah jadikan kami dan engkau 

bagian dari ‘asakirnya- adalah bahwa jihadnya, kemenangannya serta keberadaan orang 

yang menegakkan dien ini dan membelanya dari kalangan mereka adalah selalu 

berkesinambungan di setiap waktu dan kondisi, dan dalam kondisi adanya darul Islam atau 

tidak adanya hingga datangnya kiamat. 

Dan telah lalu dalam lafadh-lafadh haditsnya suatu yang menunjukkan terhadap 

istimrariyyah (keberlangsungan) penegakan terhadap perintah Allah oleh thaifah ini, 

sebagaimana ini nampak dari sabda Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam: “Akan senantiasa” dan 

“Mereka selalu nampak menang” atau “Mereka menang hingga hari kiamat,” atau hingga 

“qiyamissaa’ah” atau “sampai datang amrullah”1 dan “Sampai akhir mereka memerangi Dajjal.” 

Tidak merintangi mereka atau menghalangi mereka atau menghentikan mereka dari 

nushrah dienillah ta’ala dan tauhid-Nya di mana saja mereka mampu; satupun dari syubhat, 

dan ucapan-ucapan bathil orang-orang yang duduk dari nushrah dien ini, mereka itu 

melaksanakan perintah Allah dan membelanya, serta mereka berperang dalam rangka 

menegakkan dan merealisasikan tauhid di setiap keadaan, baik ada Al Imam Al Qawwam 

(pemimpin yang mengayomi) urusan ahlul Islam ataupun tidak ada, dan baik ada dar dan 

daulah bagi kaum muslimin ataupun tidak ada. 

Mereka itu selalu menegakkan amrullah dan syari’at-Nya dalam setiap kondisi, 

mereka membelanya dengan hujjah, lisan dan bayan, serta dengan kekuatan, perlengkapan 

dan senjata, sesuai keadaan, tempat dan kesempatan. 

Orang yang tidak mampu di antara mereka dari kekuatan di suatu waktu tertentu 

maka ia tidak duduk meninggalkan i’dad maknawiy dan materi, dan dia tidak 

                                                 
1
 Para ulama menafsirkan “Amrullah” di sini dengan angin yang lembut yang Allah ta’ala kirim sebelum datangnya hari kiamat, terus ruh 

setiap mu’min dicabut, sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang paling buruk, dan kepada merekalah kiamat datang, sebagaimana 

dalam hadits Muslim dari Abdullah Ibnu ‘Amr Ibnul ‘Ash. 
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meninggalkan dakwah ilat tauhid, terang-terangan dengan nushratuddien dan 

melaksanakan kewajiban bayan di setiap tempat. Dan termasuk orang yang mustadl’af di 

antara mereka dan tidak mampu atas hal ini dan itu maka ia tidak akan tidak mampu dari 

membela dien ini dan pemeluknya walau dengan do’a. 

Nashruddien bagi mereka adalah seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim: 

  هذا ونصر الدين فرض الزم         ال للكفاية بل على األعيان
 بيد وإما باللسان فإن عجــز       ت فبالتوجه والدعا بلسـان

Inilah sungguh membela dien ini ada kefardluan yang harus 

bukan fardlu kifayah namun atas individu 

Dengan tangan atau dengan lisan, kemudian andai kau tak kuasa 

maka dengan tawajjuh dan do’a dengan lisan. 

Oleh sebab itu, dakwah mereka senantiasa nampak, dien mereka tegak, dan hujjah 

mereka menang lagi jelas sebagaimana yang dikabarkan Al Mushthafa shalallaahu ‘alaihi wa 

sallam sampai datangnya hari kiamat. 

Adapun khushum mereka dari kalangan Ahlul Bida’ atau musuh-musuhnya dari 

kalangan Ahlisy syirki Wal Bathil, maka dakwah-dakwah mereka itu terputus lagi 

berjatuhan, dusta dan syubuhat mereka itu terlempar, kebathilan mereka gugur dan 

perhiasan-perhiasan mereka terkalahkan, sebagaimana yang Allah ta’ala kabarkan:  

$ ¨Βr'sù ß‰t/ ¨“9 $# Ü=yδõ‹uŠsù [ !$ x� ã_ ( $ ¨Βr& uρ $ tΒ ßì x�Ζtƒ }¨$̈Ζ9$# ß]ä3 ôϑu‹sù ’Îû ÇÚö‘ F{$#   

 “Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; adapun yang memberi 

manfaat bagi manusia, maka ia tetap di bumi”.  (Ar Ra’du: 17) 

Oleh sebab itu Abu Bakar Ibnu ‘Iyasy berkata:  

أهل السنة ميوتون، وحيىي ذكرهم، وأهل البدعة ميوتون، وميوت ذكرهم، ألن أهل السنة أحيوا ما جاء به … (
وأهل البدعة شنؤوا ما جاء به )). ورفعنا لك ذكرك ((  :الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ فكان هلم نصيب من قوله

أهـ عن جمموع الفتاوى )) نئك هو األبرت إن شا((   :الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فكان هلم نصيب من قوله
 ). 16/292) (ط دار ابن حزم(

(....Ahlussunnah meninggal dunia namun hidup penyebutan mereka, sedangkan Ahlul 

Bid’ah mati dan mati pula penyebutan mereka, karena Ahlus Sunnah  menghidupkan apa 

yang dibawa Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam, sehingga mereka mendapat bagian dari 

firman-Nya: “Dan Kami tinggikan bagimu penyebutanmu,” dan Ahlul bid’ah itu menjelekkan 

apa yang dibawa Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam, sehingga mereka memiliki bagian 

dari firman-Nya: “Sesungguhnya orang yang mencelamu itulah yang terputus.”). Dari Majmu’ Al 

Fatawa cet. Dar Ibnu Hazm 16/292. 

Wa Ba’du: 

Telah jelas bagi setiap orang yang obyektif yang membaca apa yang telah lalu dari 

ucapan kami dalam lembaran-lembaran ini: Bahwa kami bihamdillah wa taufiqihi tergolong 

orang yang sangat antusias sekali untuk tamassuk dan mengikuti Thariqah Ashhab Ath Thaifah 
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Adh Dhahirah Al Qaimah Bi Amrillah ini, yang mana mereka itu adalah Khawash (orang-orang 

khusus) Ahlussunnah Wal Jama’ah Ashhab Al Firqah An Nadiyah, kami memohon kepada-

Nya ta’ala agar menerima kami dalam barisan mereka dan meneguhkan kami di atas jalan 

mereka, serta menggiring kami di bawah panji panglima mereka shalallaahu ‘alaihi wa sallam. 

Sebagaimana telah nampak bagi setiap orang yang mentela’ahnya bahwa kami 

mengikuti jejak mereka dan meniti langkah-langkah mereka dalam semua abwabuddien, 

dan di antara hal itu adalah bab-bab al wa’du dan al wa’id, al iman dan takfir yang mana 

lembaran ini ditulis tentangnya. 

Dan bahwa kami tidak takfir manusia bil ‘umum sebagaimana yang difitnahkan oleh 

lawan dakwah yang penuh berkah ini terhadap kami, dan kami juga tidak mengkafirkan 

dengan satupun dari kekeliruan-kekeliruan dan keganjilan-keganjilan itu yang dengannya 

banyak dari kaum ghulat atau juhhal atau yang lainnya mengkafirkan. 

Bahkan kami tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah dikafirkan oleh Allah 

ta’ala dan Rasul-Nya shalallaahu ‘alaihi wa sallam dengan nushush yang shahihah lagi sharihah, 

supaya kami menjadi sebagaimana yang Allah ta’ala perintahkan kepada kita orang-orang 

yang menegakkan karena Allah lagi menjadi saksi dengan adil, dan orang-orang yang 

menegakkan keadilan, lagi saksi-saksi karena Allah walau atas diri kita, kedua orangtua dan 

karib kerabat. 

Dan kami bersaksi atas orang muhsin bahwa dia itu muhsin, dan terhadap orang yang 

berbuat buruk bahwa ia itu berbuat buruk, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah 

shalallaahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ath Thabraniy dalam Al 

Ausats dan Al Baihaqiy dalam Az Zuhd Al Kabir dari Abu Sa’id Al Khudriy secara marfu’:  

أال إين أوشك أن أدعى فأجيب، فيليكم ُعّمال من بعدي، يقولون ما يعلمون، ويعملون مبا يعرفون، وطاعة ( 
أولئك طاعة، فتلبثون كذلك دهراً، مث يليكم عمال من بعدهم، يقولون ما ال يعلمون، ويعملون ما ال يعرفون، 

خالطوهم بأجسادكم، وزايلوهم  فمن ناصحهم ووازرهم وشد على أعضادهم، فأولئك قد هلكوا وأهلكوا،
 ). بأعمالكم، واشهدوا على احملسن بأنه حمسن، وعلى املسيء بأنه مسيء

“Ketahuilah sesungguhnya saya hampir saja dipanggil terus saya memenuhi panggilan, kemudian 

mengurusi kalian para pemimpin sesudahku, mereka mengatakan apa yang mereka ketahui, dan 

mengamalkan apa yang mereka kenali, maka taat kepada mereka adalah ketaatan, dan kalianpun dalam 

keadaan seperti itu sementara waktu, kemudian mengurusi kalian ‘ummat setelah mereka, mereka 

mengatakan apa yang tidak mereka ketahui dan mengamalkan apa yang tidak mereka ketahui, maka 

siapa yang setia kepada mereka, mendampingi mereka dan memperkokoh mereka, maka mereka itu 

telah binasa dan membinasakan. Perbaurilah mereka dengan jasad kalian dan jauhilah mereka dengan 

amalan kalian, serta persaksikanlah atas orang muhsin bahwa dia itu muhsin, dan atas orang yang 

berbuat buruk bahwa dia itu buruk.” 

Inilah.... Sungguh setiap orang yang mentelaah lembaran-lembaran kami ini dan 

tulisan-tulisan kami yang lainnya, dia telah mengetahui bahwa semua yang kami bicarakan 

dalam bab-bab takfir, yaitu hanya tergolong kekafiran yang nyata jelas lagi terang yang 

diijmakan para ulama. 
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Dan kami saat mengkafirkan para thaghut dan ansharnya itu, hanyalah 

mengkafirkan mereka dengan murni syirik terhadap Allah dan peribadatan terhadap selain-

Nya, yang berupa tuhan-tuhan yang diklaim lagi cerai berai, dengan cara menjadikan 

mereka sebagai arbab yang membuat hukum selain Allah, tawalliy kepada mereka dan 

tawalliy terhadap kemusyrikan mereka dan Undang-Undang kafir mereka, dan ia adalah 

bentuk mencari pemutus, musyarri’ (pembuat hukum) dan rabb selain Allah, dan memilih 

dien dan hukum selain Islam. Dan atas dasar ini kami hanya mengkafirkan mereka dengan 

sebab penohokan syahadat tauhid yang mana orang yang menohoknya dikafirkan dengan 

ijma kaum muslimin, serta takfir mereka itu bukan tergolong takfir dengan hal-hal yang 

muhtamal, atau takfir bil lazim wal ma-aal, atau takfir dengan keraguan atau dugaan atau 

perkiraan atau hal lainnya yang telah lalu tahdzir dan bara’ah kami darinya dalam akhtha’ut 

takfir (kekeliruan-kekeliruan takfir). 

Sama sekali tidak… sungguh mereka itu telah masuk dalam pintu-pintu yang 

beraneka ragam dari al kufrul bawwah dan asy syirku ash sharrah yang menggugurkan ashlu 

dienil Islam dan syahadat Laa ilaaha illallaah. 

Dan sebagiannya telah kami isyaratkan pada uraian yang lalu, dan kami juga 

sebutkan hal lain yang banyak dalam tulisan-tulisan kami yang lainnya, silahkan rujuk ke 

sana bila engkau ingin tambahan dalam hal ini, supaya engkau bertambah yakin akan sikap 

bara’ah kami dari apa yang dituduhkan oleh khushum dakwah ini terhadap kami, dari 

kalangan orang-orang masa kini, para pemandul dakwah dan kaum penebar berita bohong, 

berupa tuduhan ghuluw dalam takfir, atau madzhab Khawarij dan kaum Takfiriyyin 

lainnya. 

Dan supaya engkau mengetahui benar akan kebathilan apa yang difitnahkan 

terhadap kami oleh musuh-musuh kami yang memiliki kekuasaan di pemerintahan kafir ini 

dari kalangan penguasa murtad dan kaki tangannya, berupa tuduhan takfirunnas bil ‘umum, 

agar dengannya mereka memalingkan manusia dan menyibukkannya dari apa yang selalu 

kami dengung-dengungkan berupa takfir para thaghut hukum dan yang lainnya dari 

kalangan al arbab al musyarri’in al mutafarriqin, anshar mereka dan para aparat pelindung 

qawanin mereka yang menghabiskan umurnya dan menyerahkan kekuatannya dalam 

melindungi, mengokohkan, dan menjaga Undang-Undang kafir itu, serta malaksanakannya 

dan mengaktifkan aturan-aturannya, hukum-hukumnya dan mahkamah-mahkamahnya. 

Karena ia adalah peperangan kami dan perseteruan kami yang paling inti, yang 

mana kami telah bersumpah terhadap diri kami semenjak Allah memberi kami hidayah, 

untuk tidak berpaling darinya atau keluar dari lingkarannya. Dan orang yang mengecek 

tulisan-tulisan kami, ia melihatnya seluruhnya terfokus dan terbatas padanya atau tentang 

apa yang mencabang darinya. 

Dan kami seharipun tidak pernah menyibukkan dengan pembicaraan takfirunnas bil 

‘umum, atau menguji mereka, dan tidak tentang takfir lawan-lawan kami dan orang-orang 

yang mencela kami dari kalangan yang intisab kepada Al Islam dan dakwah dari orang-

orang yang menyelisihi kami dalam takfir para thaghut dan ansharnya; selama mereka itu 

tidak membatalkan tauhid atau membela syirik dan tandid, atau melegalkannya atau 

membolehkan nushrahnya. 
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Dan oleh karena itu kami mengharapkan diri kami termasuk pasukan atau tentara 

Ath Thaifah Adh Dhahirah Al Qaimah Bi Dienillah ta’ala, dan kami mengajakmu untuk 

bergabung dalam barisannya serta bergabung dalam pasukan-pasukannya di mana saja 

mereka berada. 

Lihatlah untuk manfa’at dirimu, karena pagi telah nampak bagi orang yang memiliki 

dua mata… dan mesti membedakan dan memilih. 

Pilihlah bagi dirimu setelah ini, apa kamu tergolong mereka orang-orang yang 

menggembosi dakwah kami dan dien kami, atau kamu bergabung dengan Ashhab Ath 

Thaifah Adh Dhahirah Al Qaimah Bi Dienillah di mana saja mereka berada… Sehingga 

engkau menjadi bagian dari ‘Asakir dan ansharnya. 

Pilihlah bagi dirimu… engkau menjadi musuh kami atau kekasih kami. 

Dan pilihlah… engkau menjadi penolong bagi dakwah yang mahal ini atau menjadi 

penggembos… 

Di sisi Pemilik ‘Arsylah manusia mengetahui apa beritanya. 

 

***** 

 

Selesai diedit dengan karunia dan taufiq Allah di sel no. 1 di penjara Al Jufri di padang pasir 

Yordania. Dan itu di waktu dini hari malam 27 Ramadlan tahun 1419 Hijriyyah. 
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Ya Allah di pintu-Mu kami hentikan kendaraan kehinaan dan pengaduan… 

Dan keharibaan-Mu kami keluhkan kelemahan dan kebutuhan… 

Dan kepada ridla-Mu dan untuk diterimanya apa yang kami tulis, kami ucapkan dan kami amalkan, 

kami ulurkan tangan kesulitan dan kepayahan 

Dan hanya kepada Engkau kami adukan perlakuan lawan-lawan kami yang mencela dakwah kami, 

yang memfitnah kami, Engkaulah Yang Maha Tahu rahasia… 

Ya Allah jangan Engkau jadikan apa yang telah dituangkan benak kami ini suatu yang tertolak 

dengan pengusiran dan penjauhan. 

Dan jangan Engkau jadikan apa yang digoreskan oleh jari-jari kami ini saksi atas kami di hari 

persaksian dilangsungkan… 

Ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf lagi mencintai pemberian maaf, maka 

ampunilah daku… 

Ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf lagi mencintai pemberian maaf, maka 

ampunilah daku… 

Ya Allah jadikanlah penghujung hidupku syahadah yang dengannya aku dapatkan tingkatan tertinggi 

yang dekat dengan-Mu 

Dan dengannya Engkau putihkan wajahku saat wajah-wajah menjadi putih dan hitam di hari 

pemaparan di hadapan-Mu. Amiin. 

Dan limpahkan Ya Allah shalawat dan salam terhadap Nabi-Mu dan Rasul-Mu Muhammad, 

keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. 

 

***** 

Ditulis oleh  

Al Faqir ila rahmati Rabbihi wa Mardlatih 

‘Ashim 

 

 

 

 
 منرب التوحيد واجلهاد
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  . اشرتاط البينة الكاملة يف التكفري دون التحذير-    
  . احلكم باالستفاضة -   

  . دون تفصيل)  من مل يكفر الكافر فهو كافر ( إطالق قاعدة   - 11

  . التكفري باملآل أو بالزم القول -12
  . تكفري من مات على شيء من الذنوب مل يتب منها -13
اخللط وعدم التمييز يف التكفري بني ما هو من أصل اإلميان أو نواقضه وبني ما هو من اإلميان الواجب أو  -14 
  . املستحب

   :مخس تنبيهات مهمة*  
  . أن التكفري إمنا يكون بشعب اإلميان الظاهرة اليت هي من أصله  :األول -
  . أن كثريا من صيغ الوعيد حتتمل نقضاً ألصل اإلميان أو نقصاً يف اإلميان الواجب فيجب متحيصها  :لثاينا -
  . قد يعين يف كثري من األحيان نفي كماله الواجب ال املستحب) نفي كمال اإلميان(أن مراد العلماء بلفظ   :الثالث -
اإلميان عند التكفري، وإمنا يف الذنوب املنافية لإلميان أن قيد االستحالل ال يشرتط يف نواقض أصل   :الرابع -

  . الواجب
  . التفريق بني اإلميان املطلق ومطلق اإلميان، والتوحيد املطلق ومطلق التوحيد  :اخلامس -
  . التنبيه على خطأ من ينفي مطلق التوحيد أو األخوة عن املسلمني من غري خواص إخوانه ومجاعته  
  .  اإلميان احلقيقي واإلميان احلكميعدم التمييز بني -15

  . والفرق بني التوبة الباطنة احلقيقية، والتوبة الظاهرة احلكمية  -        
  . على اخلالف يف قبول توبة الزنديق  :تنبيه        

  . عدم التفريق بني التويل املكّفر وبني معاملة الكافر باملعروف -16
  . املداهنة احملرمة أو املداراة املشروعة اخللط بني التويل املكفر وبني -17
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  . اخللط بني التويل املكفر وبني التقية اجلائزة -18
  . التكفري بدعوى أن السكوت عن احلكام يستلزم الرضى بكفرهم وعدم اعتبار حال االستضعاف -19

ن املرتدين وعدم مراعاة إطالق حكم التكفري ولوازمه على أزواج وأوالد عساكر الشرك والقوانني أو حنوهم م -20
  . حال االستضعاف

  . عدم التفريق يف اثار التكفري بني الكافر املمتنع وبني املقدور عليه-21
  . يف التفريق بني الردة اردة وبني الردة املغلظة :فائدة -   
  . تكفري كل من عمل يف وظائف احلكومات الكافرة دون تفصيل -22

واغيت أو أنصارهم أو جلأ إىل حماكمهم يف ظل عدم وجود سلطان لإلسالم دون تكفري كل من استعان بالط -23
  . تفصيل

  . عدم التفريق  بني متابعة النظام اإلداري والتحاكم إليه وبني التحاكم إىل التشريعات الكفرية -24
   :تنبيهان

منهم ؛ وبني املتقيد بتلك  التفريق بني ذم املشرعني يف هذا الزمان مطلقا حىت الذين يشرعون النظم اإلدارية -
  . النظم خوفا أو تأويال

والتفريق بني ذم من يشرع القوانني مطلقا وإن وافقت الشرع النطالقه من املستندات القانونية الطاغوتية يف  -
  . التشريع ؛ وبني احملتكم أو احملاكم إليها تأويال ملوافقتها الشرع

  .  وبني جمرد ترك بعض حكم اهللا أحيانا يف الواقعة كمعصيةعدم التفريق بني احلكم بغري ما أنزل اهللا -25
  . تكفري عموم املشاركني يف االنتخابات دون تفصيل -26
  . عدم العذر باجلهل يف املسائل اخلفية وحنوها -27
  . تكفري كل من خالف اإلمجاع دون تفصيل -28
  . ماعدم التفريق بني كفر الردة وبني كفر التأويل والتسوية بينه -29
  . عدم التفريق بني البدع املكفرة وبني غريها من املعاصي أو بدع الفروع -30
  . تكفري كل من مل يَُكّفر الطواغيت بدعوى أنه مل َيكفر م -31

  . عدم التفريق يف أسباب التكفري بني الطعن يف الدين وبني الطعن يف األشخاص -32
  . عات اإلرجاءتكفري املخالفني رد انتمائهم إىل مجا -33
   :جممل حال اخلوارج وبراءتنا من عقيدم ومنهاجهم  :الفصل الرابع* 
  . سرد تارخيي لنشأة اخلوارج وأشهر عقائدهم وفرقهم - 
  . حتقيق القول يف نوع قتاهلم -
  . القول يف إكفار اخلوارج-
   :وقفات مع صفات اخلوارج وأشبه الناس م_
  . وارج والتحذير منهاأبرز مسات اخل  :الوقفة األوىل  
  . التفريق يف مصطلح اخلروج بني اخلوارج املارقني وبني من خرج على جور احلكام أو كفرهم  :الوقفة الثانية  
أشبه الناس باخلوارج الذين يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان غالة املرجئة احملاربني للموحدين  :الوقفة الثالثة  

  . غيتاادلني عن الطوا
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ومن مشاة هؤالء اخلوالف للخوارج قراءم للقرآن دون فهم أو فقه وتنزيل تأويالت السلف يف دفاعهم  :الوقفة الرابعة  
  . عن أئمة املسلمني وردهم على اخلوارج املكفرين هلم؛ على الطواغيت املرتدين

  . غيت بإمام املسلمني وأمري املؤمننيومن مشاة املذكورين للخوارج تسميتهم لبعض الطوا :الوقفة اخلامسة  
  . اادلون عن الطواغيت املسوغون لنصرم شر من اخلوارج املارقني  :الوقفة السادسة  
رمي املوحدين بوصف اخلوارج وحنوها من األلقاب الشنيعة عادة قدمية يتواصى ا املبتدعة ويورثها   :الوقفة السابعة  

  . بعضهم بعضاً 
   : بيان أهم خصائص ومسات الطائفة املنصورةيف  :اخلامتة* 
  . أا طائفة ظاهرة على أمر اهللا وبيان أهم معاين الظهور-
  . أا طائفة تنصر الدين باللسان والسنان أيضاً -
  . أا ال تتضرر بكثرة املخالفني أو لقلة املناصرين-
  . أا ال تزال قائمة بنصرة الدين يف كل الظروف إىل قيام الساعة-

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR ISI 

______________________________ 

Telah tamat dengan memuji Allah yang dengan nikmat-Nya semua amal shalih 

bisa terlaksana 
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Biografi Singkat Penterjemah 

Ustadz Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al Arkhabiliy 

-fakkallahu asrah- 

 

 

Kita akan mengenal seorang dai’ dan mujahid yang senantiasa tegak dalam 

menyampaikan risalah tauhid dan tidak pernah memperdulikan ujian yang akan 

menimpanya dan tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela, beliau adalah 

yang memiliki nama asli Oman Rochman atau lebih akrab dipanggil Abu Sulaiman 

nama kunyah beliau yang dinisbatkan pada anak pertama beliau Sulaiman, dan nama 

Aman Abdurrahman yang lebih banyak memenuhi sejumlah karya ilmiyyah beliau 

dalam bentuk terjemah kitab-kitab, tulisan maupun audio ceramah dan taushiyah 

yang beliau sampaikan di sejumlah tempat.  

Beliau dilahirkan di Cimalaka Sumedang 5 Januari 1972, belau dikaruniai 

seorang istri dan empat orang anak.  

Jenjang pendidikan yang beliau lalui :  

• SD Cimalaka Sejak SD kelas 5 beliau belajar ilmu Nahwu dan Shorof melalui guru 

privat. 

• MTSN Sumedang, pada shubuh dan malam hari beliau belajar ilmu Nahwu dan Shorof 

dipondok At-Tarbiyah Sumedang atau biasa disebut “ngaji kalong” (pulang pergi) 

• MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) Ciamis sambil nyantri dipondok 

Darussalam 

• LIPIA (Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab) yang merupakan cabang Universitas 

Muhammmad Ibnu Su’ud di Riyadh Saudi Arabiyyah selama 7 tahun  

- 2 Tahun pendidikan I’dad Lughowwi (persiapan bahasa)  

- 1 Tahun Taklim Takmily  

- 4 Tahun fakultas Syari’ah, dan beliau lulus dengan predikat kelulusan Mumtaz 

(Cumlaude) pringkat pertama dan mendapatkan jatah melanjutkan S2 ke Saudi tapi 

tidak beliau ambil.  

Pekerjaan setelah lulus:  

• Kordinator Dai Robithoh ‘Alam Al-Islamiyyah dan Haiah Ighotsah Islamiyyah cabang 

Indonesia di jakarta yang berpusat di Saudi Arabiyyah. 

• Pindah mengajar untuk Tahfidh Quran di pondok Al-Hikmah Cirebon.  

• Da’i dan Imam di Masjid Yayasan Al Shofwa As Salafiyyah sekaligus memegang 

perpustakaan Masjid Al Shofwa, lalu keluar atau diminta mengundurkan diri dari Al 
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Shofwa karena sebab menjaharkan prinsif tidak ada udzur dengan sebab kebodohan di 

dalam syirik akbar serta takfir mu’ayyan di dalamnya. 

• Disamping itu beliau sebagai Dosen Al-Qur’an di LIPIA dikampus tempat beliau 

menyelesaikan program Lc, namun beliau tidak suka pakai gelar Lc dengan alasan 

bahwa gelar Lc itu kebarat-baratan padahal yang dipelajari ilmi syari’at, kenapa harus 

memakai gelas barat, itu tasyabuh dengan orang kafir, khawatir tasyabuh dengan orang 

kafir. 

• Pernah menjadi Mudir (pimpinan pondok) Darul Ulum Ciapus Bogor.  

• Dosen di Akademi Dakwah Islam Leuwiliang Bogor terus diminta keluar darinya 

dengan sebab prinsif takfir mu’ayyan para thaghut dan para pelaku syirik akbar  serta 

tidak ada pengudzuran dengan sebab kebodohan. 

Adapun setelah beilau pindah maka beliau tidak terikat dengan lembaga dan 

yayasan apapun dan lebih banyak menyibukkan diri dengan aktifitas dakwah yang 

berpusat pada manhaj Tauhid.  

Adapun beliau mendapatkan sebagian besar pemahaman manhaj Tauhid 

yang sekarang beliau dakwahkan dengan pilar “KUFUR KEPADA THOGHUT  

DAN IMAN KEPADA ALLAH” adalah di antaranya dari seorang yang alim Asy 

Syaikh Muhammad Salim Ad-Dausariy, seorang da’i dari Jazirah Arab penulis kitab 

Raf’ullaimah ‘An Fatwa Al Lajnah Ad Daimah. 

Syaikh Muhammad Salim telah memberikan kajian Kasyfusyubuhat milik Syaikh 

Muhammad Ibnu Abdil Wahhab yang di dalamnya dijabarkan tidak ada pengudzuran 

pelaku syirik akbar dengan sebab kebodohan, dan Syaikh Ad-Dausariy menganjurkan agar 

mengkaji Thabaqah ke 17 yang ada di kitab Thariqul Hijratain tentang Thabaqat Juhhal dan 

Muqallidin, dan beliau menganjurkan agar merujuk kitab Aqidatul Muwahhidin. Beliau juga 

memberikan kajian materi Al Imam Wal Kufru, juga materi perincian Al Hukmu Bi Ghairi 

Ma Anzalallah yang sangat memuaskan dahaga yang selama ini dicarinya. Dan kemudian 

setelah itu melanjutkan sendiri dengan pentelaahan kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah, Ibnu Qayyim dan Aimmatuddakwah, di antaranya: 

• Addurar Assaniyyah, 

• Fatawal Aimmah An Najdiyyah, 

• Majmu’aturrasail wal Masail An Najdiyyah, 

• Majmu’ Mu’allafat Syaikh Muhammad, 

• Mishbahudhdhalam, 

• Minhajut Ta’sis, 

• Al Qaul Al Fashlu Nafis, 

• Arraddu ‘Alal Quburiyyun, 

• Kasyfusysyubhatain 

• Tauhidul Khallaq, 
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• Tarikh Nejd, serta kitab-kitab lainnya. 

Dan beliau melanjutkan pengkajian kitab-kitab ulama kontemporer yang 

banyak menjelaskan kesyirikan-kesyirikan dalam masalah hukum yang berkaitan 

dengan Demokrasi dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Abu Muhammad 

‘Ashim Al-Maqdisy dan Syaikh Ali Khudhoir Al Khudhoir -semoga Allah 

membebaskan keduanya- dan yang lainnya yang banyak tersebar disitus Mimbar 

Tauhid Wal Jihad (www.tawheed.ws).  

Alhamdulillah beliau adalah penghafal yang baik. Beliau menyelesaikan 

hafalan Quran sejak pendidikan MAPK, menghafal kitab Bulughul Marom yang 

berisi hampir 1500 hadits beserta susunannya secara teratur. Menghafal kitab 

Alfiyyah Ibnu Malik tentang Nahwu dan Shorof dan menguasainya yang berisi 

hampir 1004 nadhom (syair) Alfiyyah. Menghafal Hadits Arbain Imam Nawawy dan 

hadits-hadits yang lainnya. Menghafal Ilmu Faroidh (pembagian waris) dan 

menguasai disiplin ilmu Syari’ah dan Ushul. 

Sejumlah karya-karya beliau: 

Beliau banyak menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang aqidah (tauhid) 

yang merupakan pokok dakwah para nabi dan menterjemahkan kitab-kitab para 

ulama yang mana terjemahan dan tulisan beliau banyak tersebar di forum-forum jihad 

dunia maya atau lebih banyak dimuat disitus www.millahibrahim.wordpress.com 

atau sebagian sudah diterbitkan melalui penerbit-penerbit -semoga Allah membalas 

kebaikan amal mereka-. Hasil karya tulisan dan artikel ilmiyyah yang beliau susun 

di antaranya: 

• Seri Materi Tauhid. 

• Sudahkah Anda Kafir Kepada Thaghut ? 

• Tegar Di Atas Tauhid. 

• Ya Mereka Memang Thaghut. 

• Hakikat Tegak Dan Sampainya Hujjah Dalam Masail Dhahirah 

• Yang Bersalah itu Fir’aun Bukan Kami (Pledooi). 

• Al ‘urwah Al Wutsqa (Buhul Tali Yang Amat Kokoh). 

• Di Mana Posisi Kamu… Dibarisan Pembela tauhid atau Dibarisan Pembela 

Thaghut? 

• Ar Rasail Al Mufidah. 

• Baik Bagi Semua Penegak Hukum. 

• Bantahan Tuntas Udzur Jahil (Seputar Tiga Atsar). 

• Fir’aunisme Masa Kini. 

• Ketika Iblis Lebih Sopan Dari Banyak Da’i. 

• Nestapa Kaum Muqallidin. 

• Bul’amiyyin 

• Salafiyyah Yahudiyyah dan Salafiyyah Qadiyaniyyah. 
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• Sampai kapan kalian tetap Berpihak kepada Thaghut. 

• Sebuah Ketulusan Kepada Musuh. 

• Syirik Rububiyyah (Al Hukmu). 

• Tiga Kelompok Yang Selamat Dan Tiga Juru Dakwah Yang Binasa. 

• Ayah Ibu Bergabunglah Bergabunglah Bersama Kami. 

• Ketika Logika Kekuatan Berkuasa. 

• Salafiyyah Qadiyaniyyah. 

• Antara Kami Dengan Thaghut. 

• Saat Tawaran Abu Jahal Disambut. 

• Syirik Di Dalam Hukum Seperti Syirik Di Dalam Ibadah. 

• Dan yang lainnya terus bertambah insya Allah. 

Hasil Karya Terjemahan: 

• Biografi Singkat Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab (Dari Kitab Tarikh 

Nejd) Syaikh Husain Ibnu Ghunnam. 

• Penjelasan Prihal Kafirnya Pelaku Syirik Akbar Secara Ta’yin ( مفيد المستفيد في كفر تارك

 Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab (التوحيد

• Surat Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab Kepada Ahmad Ibnu Abdil Karim 

Al Ahsaaiy Yang Menolak Takfier Mu’ayyan Pelaku Syirik Akbar. 

• Surat-Surat Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab Kepada Abdullah Ibnu Isa. 

• Bantahan Syaikh Abdullah Aba Buthain Terhadap Daud Ibnu Jirjis Al Iraqi (Dari 

Risalah Al Intishar Li Hizbillah Muwahhidin War Raddu ‘Alal Mujadil ‘Anil 

Musyrikin). 

• Bantahan Terhadap Syubhat Orang Sesat (المورد العذب الز�ل في نقض شبه أھل الض�ل) Al 

Imam Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab. 

• Bantahan Terhadap Jahmiyyah (الرد على الجھمي) Al Imam Abdurrahman Ibnu 

Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab. 

• Risalah Tentang Makna Idharuddien ( ة فى معنى إظھار الدينرسال ) Syaikh Ishaq Ibnu 

Abdirrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab 

• Bantahan Tehadap  Tahdzir Minattakfir - Al Imam Al Mujadid Ats Tsani 

Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammah Ibnu Abdil Wahhab. 

• Syarh Ashli Dienil Islam - Al Imam Al Mujaddid Ast Tsaniy Abdurrahman Ibnu 

Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab. 

• Fatwa-fatwa Tentang Status Pelaku Syirik Akbar - Al Imam Asy Syaikh 

Abdullah Ibnu Abdurrahman Aba Buthain. 

• Hukum Loyalitas Kpd Kaum Musyrikin (ة أھل ا$شراك)حكم موا) - Al Imam Asy 

Syaikh Sulaiman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab. 
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• Hukum Takfir Mu'ayyan - Perbedaan Antara Tegak Hujjah Dengan Paham 

Hujjah (حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفھم الحجة) A’allamah Al Muhaddits Al Ushully 

Ishaq Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab. 

• Biografi Singkat Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy. 

• Millah Ibrahim (ملة إبراھيم ودعوة ا5نبياء والمرسلين) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy. 

• Agama Syirik Demokrasi ( دين الديمقراطية ) -  Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy. 

• Pencerahan Bagi Orang-orang Yang Berakal Perihal Manipulasi Sekte Jahmiah & 

Murjiah (بتلبيسات أھل التجھّم وا$رجاء تبصير العق8ء) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy. 

• Janganlah Bersedih Karena Sungguh Allah Bersama Kita (تحزن إن هللا معنا )) Syaikh 

Abu Muhammad Al Maqdisiy. 

• Keberlepasan Dari Perjanjian Damai Para Thaghut Dan Jaminan Keamanan 

Mereka Untuk Kafir Muharib (براءة الموحدين من عھود الطواغيت وأمانھم للمحاربين) Syaikh 

Abu Muhammad ‘Ashim Al Maqdisiy. 

• Siapa Kami dan Apa Tuduhan Kami ( ؟ تھمتنا ھي وما ؟ نحن من ) Syaikh Abu 

Muhammad ‘Ashim Al Maqdisiy. 

• Teguhlah Wahai Uhud ( الثبات الثبات في زمن التراجعات) اثبت أحد( ) - Syaikh Abu 

Muhammad Al Maqdisiy. 

• Ketika Mashlahat Dakwah Dipertuhankan ( يعة إبليسالقول النفيس في التحذير من خد ) Syaikh 

Abu Muhammad Al Maqdisiy. 

• Membongkar Hukum Rimba (Muqaddimah Kasyfun Niqab ‘An Syari’atil 

Ghaab) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy. 

• Membongkar Syubhat para Pembela Thaghut ( عساكر الشرك  كشف شبھات المجادلين عن

 .Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy (وأنصار القوانين

• Kami Dan HAMAS Tak Seaqidah, Merekalah Yang Umumkan Hal Itu ( نحن وحماس

 .Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy (لسنا على منھج واحد وھم من يعلن ذلك

• Mengadili Para Aparat Thaghut Dengan Syari’at Allah ( محاكمة محكمة أمن الدولة إلى شرع

 .Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy (هللا

• Tinjauan kritis Terhadap Operasi Jihad Dengan Peledakan Diri (Dari Kitab: 

Khusnur Rifaaqah) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy. 

• Membongkar Kekafiran Negara SAUDI (الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية) Syaikh Abu 

Muhammad Al Maqdisiy. 

• Dialog Antara Pembela Tauhid Dengan Aparat Thaghut ( حوار بين عساكر التوحيد وعساكر

 .Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy (الشرك والتنديد

• Keledai Ilmu Terpeleset Di Tanah (زل حمار العلم في الطين) Syaikh Abu Muhammad Al 

Maqdisiy. 



576     |      w w w . m i l l a h i b r a h i m . w o r d p r e s s . c o m  
 

• Merenung Sejenak Terhadap Hasil-Hasil Jihad (وقفات مع ثمرات الجھاد) Syaikh Abu 

Muhammad Al Maqdisiy. 

• Membongkar Syubhat Murji’ah Gaya Baru ‘salafi maz'um’ ( إمتاع النظر في كشف شبھات

 .Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy (مرجئة العصر

• Faktor Kebodohan Dan (عتقاد عند أھل السنة والجماعة عارض الجھل)وأثره على أحكام ا) Syaikh 

Abul ‘Ula Ibnu Rasyid Ibnu Abil ‘Ula Ar Rasyid. 

• 33 Sikap Ghuluw Di Dalam Takfir (الرسالة الث8ثينية في التحذير من الغلو في التكفير) Syaikh Abu 

Muhammad Al Maqdisiy. 

• Silsilah Tauhid Dan Ibadah - Syaikh Muhammad Al Maqdisiy 

• Pancaran Tauhid Dari Penjara Sawaqah (ت سواقة)ا$شراقة في سؤا) Syaikh Abu 

Muhammad Al Maqdisiy. 

• Pelita Penerang bagi Pertanyaan Penduduk Jazirah ( المصابيح المنيرة في الرد على أسئلة أھل

 .Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy (الجزيرة

• Bantahan Terhadap Paham Hizbut Tahrir - Syaikh Abu Muhammad Al 

Maqdisiy. 

• Pembelaan Terhadap Shahabat Hathib Dan Abu Lubabah ( الشھاب الثاقب في الرد على من

 .Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy (افترى على الصحابي حاطب

• Penghati-hatian Manusia Dari Sekte Jamiyyah dan Madkhaliyyah (salafi 

maz'um) (تحذير البرية من ض8لة الفرقة االجامية والمدخلية) Syaikh Abu Muhammad Al 

Maqdisiy. 

• Inilah Keyakinan Kami (ھذه عقيدتنا) Syaikh Abu Muhammad A’shim Al Maqdisiy. 

• Kupasan Syirik Hukum Dalam Tafsir Adlwaul Bayaan (الحاكمية في تفسير أضواء البيان) 

Abdurrahman Ibnu ‘Aziz As Sudais. 

• Al Iman Dan Al Kufr (Dari Kitab: Al Jami’ Fi Thulabil Ilmi Syarif) Syaikh Abdul 

Qadir Ibnu Abdil Aziz. 

• Status Orang Yang Diam Di Negeri Kafir (Tak Bantu Tak Pula Mengingkari) 

(Dari Kitab: Al Jami’ Fi Thulabil Ilmi Syarif) Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdil 

Aziz. 

• Status Anshar Thaghut dari kalangan tentara, polisi, intelejen dan ulama suu’ 

(Dari Kitab: Al Jami’ Fi Thulabil Ilmi Syarif) Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdil 

Aziz. 

• Dalil-Dalil Tentang Hijab Dengan Disertai Penjelasan Para Ulama Tafsir Dan 

Hadits Dan Bantahan Terhadap Ahli Sufur (عودة الحجاب) Syaikh Dr. Muhammad 

Ibnu Ahmad Ibnu Ismail Al Muqaddam. 
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• Bahas Tuntas Ashlu Dienil Islam (أصل دين ا9س�م وھو التوحيد والرسالة) Asy Syaikh Al 

‘Allamah Ali Ibnu Khudlair Al Khudlair. 

• Pernyataan Aimmah Dakwah Perihal Kejahilan Dalam Syirik Akbar ( الُمتَِمَمة لك8م أئمة

 .Syaikh Ali Ibnu Khudlair Al Khudlair (الشرك ا5كبر الجھل في مسألة في الدعوة

• Siapakah Ahli Kiblat (Az Zanad Fi Syarhi Lum’atil I’tiqad) Syaikh Ali Ibnu 

Khudlair Al Khudlair. 

• Biarkan Kami Sampai Raih Syahadah ( دةدعنا نمت حتى نلنا الشھا ) Syaikh Sulaiman Ibnu 

Nashir Ibnu Abdillah Al ‘Ulwan. 

• Daulah Turki Utsmani Dalam Pandangan Tauhid (الدولة العثمانية وموقف ائمة الدعوة منھا) 

Syaikh Nashir Ibnu Hamd Al Fahd. 

• Risalah Hukum Bernyanyi Dengan Menggunakan Al Qur’an ( رسالة في حكم الغناء

 .Syaikh Nashir Ibnu Hamd Al Fahd (بالقرآن

• Mukhtashar Fikih Islam - Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim At Tuwaijiriy. 

• Bantahan Mudah Terhadap Para Pengudzur Pelaku Syirik Akbar Dengan Sebab 

Kebodohan (دُّ السَّْھل َعلَى أَْھِل اْلُعْذِر بِاْلَجْھل  Syaikh Muhammad Salim Walad (الرَّ

Muhammad Al Amin Al Majlisiy. 

• Hadiah Bagi Orang-Orang Berbudi Tentang Mawani’ Takfier Yang Mu’tabar 

 Syaikh Muhammad Salim Walad Muhammad Al (إتحاف البررة بموانع التكفير المعتبرة)

Amin Al Majlisiy. 

• Hukum Memberontak Kepada Penguasa Murtad (فصل الك8م في مسئلة الخروج على الحكام) 

‘Abdul Mun’im Mushthafa Halimah (Abu Basher). 

• Tiada Khilafah Tanpa TAUHID dan JIHAD ( 8 فة راشدة الطريق إلى استئناف حياة إس8 مية وقيام خ

 Abdul Mun’im Musthafa Halimah (Abu Bashir) (على ضوء الكتاب والسنة

• Fenomena Pengkaburan Dengan Kebatilan (Dari Kitab: Waqafat Tarbawiyyah Fi 

Dlauil Qur’ Anil Karim) Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ibnu Nashir Al Julayyil. 

• Empat Pembeda Antara Agama Islam Dengan Agama Sekuluer () Syaikh Ali 

Ibnu Khudlair Al Khudlair 

• Status Anshar Thaghut (Dari Kitab Al Jami’ Fi Thulabil Ilmi Syarif) - Syaikh 

Abdul Qadir Ibnu Abdil Aziz. 

• Ibnu Baz Antara Hakikat Dan Praduga (ابن باز بين الحقيقة والوھم) Syaikh Aiman Adh 

Dhawahiriy. 

• Menjauhi Mesjid Dlirar Dan Hukum Sholat Di Dalamnya (ھجران مساجد الضرار) Abu 

Qatadah Al Filisthiniy. 

• Status Para Syaikh Yang Ikut Serta  Di Dalam Membela-Bela Pemerintah Yang 

Menerapkan Undang-Undang Buatan Syaikh Abu Qatadah Al Filisthiniy. 
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• Merekalah Orang-Orang Yang Telaknat - Luwis Athiyyah 

• Risalah Untuk Pencari Ilmu (رسالة إلى طالب العلم) Abu Abdirrahman Al Atsariy 

(Sulthan Ibnu Bajad Al ‘Utaibiy) 

• Dan lain-lain. 

Kiprah dakwah beliau membuat Neo-Murjiah dari kalangan salafi imitasi 

kocar-kacir karena syubhat-syubhat mereka terbongkar yang mana mereka loyal 

kepada thoghut murtad NKRI. Maka dengan tulisan, terjemahan dan kiprah dakwah 

beliau membuat musuh-musuh Islam terutama dari thoghut NKRI meresa resah dan 

akhirnya beliau dijebloskan kepenjara dengan tuduhan terlibat aksi jihad 

“terorisme”.  

Tahun 2004 beliau dipenjara dengan tuduhan telah menggunakan bahan 

peledak yang dilarang dalam latihan (i’dad) perakitan bom Cimanggis, beliau divonis 

7 tahun penjara, namun penjara tidak menyurutkan beliau dari berdakwah, di dalam 

penjara pun beliau lantang menyuarakan TAUHID, dan akibat dari aktifitas dakwah 

yang beliau lakukan dikalangan para narapidana umum membuat pihak sipir 

penjara khawatir, maka dalam masa tahanan beliau mengalami tindakan kezaliman 

dari pihak sipir penjara, pengisolasian dan dijauhkan dari napi-napi yang lain tanpa 

diberi penerang siang dan malam dan sampai pemindahan dari penjara kepenjara: 

• Ditahan di POLDA METRO JAYA,  

• Dipindah ke LP Paledang Bogor,  

• Dipindah ke LP Karawang,  

• Dipindah ke LP sukamiskin Bandung, 

• Dipindah ke LP Cirebon (kamar sel gelap). 

Dan pada bulan Juni 2008 dibebaskan di LP Cirebon. Baru menghirup udara 

bebas pada hari jum’at bulan Maret 2010 beliau ditangkap dikediaman beliau di 

Sumedang oleh aparat Densus 88 dengan tuduhan terlibat dalam i’dad (pelatihan) 

bersenjata digunung Janto Aceh: 

• Ditahan di MAKO BRIMOB Depok, 

• Dipindah ke RUTAN Reskrimum POLDA METRO JAYA, 

• Dipindah ke RUTAN Narkoba POLDA METRO JAYA, 

• Dipindah ke kamar isolasi di RUTAN Narkoba POLDA METRO JAYA, 

• Dipindah ke kamar isolasi di RUTAN POLRES Jakarta Barat, 

• Dipindah ke Blok Khusus di LP Cipinang Jakarta Timur, 

• Dipindah ke LP Salemba, 

• Dipindah ke LP Kembang Kuning Nusakambangan. 
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Dan dari LP Salemba beliau dipindah ke LP Kembang Kuning 

Nusakambangan bersama pemindahan beberapa ikhwan, di antaranya Kiayi sepuh 

Al-Ustadz Abu Bakar Ba’asyir fakkallahu asrohu wa hafizhohullah wa a’aanahu. Dalam 

kasus ini beliau divonis 9 tahun penjara. Semoga Allah menjaga beliau dan menjaga 

ikhwan mujahidin dan mengkaruniakan kepada mereka keistiqomahan dan syadah 

di jalan-Nya. 

Alhamdulillah, semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita 

Muhammad, keluarga dan para sahabatnya semua 

 

 

Bima, Rabi’ul Awwal 1434 H. 

Ditulis oleh: Abu Qutaibah 

 
 

* * * 
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Syaikh Abu Muhammad ‘Ashim Al Maqdisiy 
 

 

 

 

 

 في التحذير من الغلو في التكفير الرسالة الثالثينية

  أو

 رسالة الجفر في أن الغلو في التكفير يؤدي الى الكفر

 
D I  D A L A M  T A K F I E R 

 
 

- Tauhid & Jihad - 
 
 

Alih Bahasa: 

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman 


